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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 ا٤بقدمة

فصرنا موحدين ، وعلمو كحكمت فيضك ، انا ٤بعرفتو ٗبظاىر قدرتوا٢بمد هلل الذم ىد     
عآب الغيب ، منزىْب لو عن التعطيل كالتشبيو كالتجسيم تعظيمان لربوبيتو، بقدرتو كمشيئتو

أرحم ، كتعأب عن األنداد كاألشكاؿ، تقدس عن األشباه كاألمثاؿ، كالشهادة الكبّب ا٤بتعاؿ
، الذم أحاط بكل شيء علما، كخّب الرازقْب، كأحسن ا٣بالقْب، كأحكم ا٢باكمْب، الراٞبْب

ې  ې    ى  ىائ   چ          (1) چ     ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ چ، كأحصى كل شيء عددا

    (2)چ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ۆئ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  

 (4)چۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی چ (3)چ ہ  ہ چ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چكفتح كمنح ، فهمأكأنطق ك ، أٞبده على ما عٌلم كأ٥بم

چى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ          وئ  ۉې   ې  ې  ې  ى
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ     چ(5) 

اىبو عن الذم تقدست مو ، كاالمتناف اإلحسافدائم ، ا٢بناف ا٤بناف (6)چڈ  ژ  ژ  ڑ
جل عن التقييد ذاتان كصفاتان ، كعن ا٢بصر ُب فبلف دكف فبلف، التخصيص ٗبكاف أك زماف

فاعَبؼ بالعجز عن ، أٞبده ٞبد من غرؽ ُب ًبره، كأفعاالن فسبحانو كيلَّ يـو ىو ُب شأف
 ؛كعن أف يػيٍقًدرىهي حىقَّ قدره بعد اإلتياف ٕبسب الطاقة كاإلمكاف، القياـ بشكره

اللهم ؛ ولوكأشهد أف سيدنا ٧بمدان عبده كرس، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
إبراىيم كعلى آؿ سيدنا  صلٍّ على سيدنا ٧بمد كأزكاجو كذريتو كما صليت على سيدنا

كبارؾ على سيدنا ٧بمد كأزكاجو كذريتو كما باركت على سيدنا إبراىيم كعلى آؿ ، إبراىيم
 .كسلم تسليمان كثّبان ، سيدنا إبراىيم ُب العا٤بْب إنك ٞبيد ٦بيد

                                                           

      .ُْاآلية: سورة ا٤بلك:  (1) 
      .ّ-ِاآلية: سورة ا٢بديد:  (ِ) 
      .ِٓٓ: البقرة: من اآليةسورة  (ّ) 
      .ِٓٓ: البقرة: من اآليةسورة  (ْ) 
      .ِاآلية: فاطر:  سورة (5) 
      .ِّ: البقرة: اآليةسورة  (ٔ) 
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 :ما بعدأ
السماكية أعظم كأعز من  اإل٥بية األمورف أل، فإف أ٠بى العلـو كارفعها ىو علم العقائد     

ككل ما قرب إٔب العلو زاد على ما دكنو كلذلك زادت السماء الدنيا على ، األمور السفلية
حٌب صارت فيها كحلقة درع ملقاة ُب  فبلة ٍب ٮبا ُب ، األرض بأضعاؼ كثّبة مضاعفة

ل ُب الثانية كذلك كىكذا إٔب السماء السابعة ٍب ىي كما دكهنا ُب الكرسي كذلك ٍب الك
 .العرش كذلك كىكذا

ُّػػذا  األمػػةكػػابر أ لػػذلك اعتػػُب، ةعكالعقيػػدة كالسػػنة كالشػػري، فعلػػم التوحيػػد ىػػو الفقػػو األكػػر  
ل علػػى ىػػذا العلػػم مػػا لفػػوف كيصػػدكف كػػل مػػن ادخػؤ فػَباىم ي، اجتهػػدكا ُب بيػػاف حقائقػػوالعلػم ك 
سػكتوا الفػرؽ الػٍب أك ، ُب التوحيػد بالتجسػيم كالتشػبيو سػكتوا الفػرؽ الػٍب قالػتأفقػد ، ليس منو

كمػا مػن حقبػة مػن الػزمن إال كتظهػر ؛ نفسػو كغّبىػا أفعػاؿكأف العبػد ٱبلػق ، قالت ٖبلػق القػرآف
رجػػاؿ  أيػػدمفيػػو فتنػػة ُب الػػدين قػػد تقػػول بعصػػا ا٢بػػاكم كالسياسػػة كقػػد تضػػع  كٛبػػوت علػػى 

 الء الرجػػػاؿ اإلمػػػاـ عبػػػداهلل بػػػن علػػػوم ا٢بػػػداد ا٢بضػػػرمي الشػػػافعيؤ كمػػػن ىػػػ، السػػػنة كا١بماعػػػة
عاش ُب القرف الثاين عشػر كتعػرض لكػل مػا يتعػرض لػو مػن يقػوؿ  ، صاحب ا٤بؤلفات ا٤بشهورة

ُب سػبيل إعػبلف كلمػة ا٢بػق  شػيءهنم ال يبالوف بػأم أغّب ، ة ا٢بق من النفي كا٤بضايقاتكلم
 أحببنػاكلقػد ، كرد كتصػدل للفػًب الػٍب تهػرت، فصر كثبت كنشر عقيدة أىل السنة كا١بماعة

كىػو دراسػة منهجيػة لعقيػدة ، من علـو ىذا اإلماـ اتواضع أف نستعرض جزءن ُب ىذا البحث ا٤ب
فنسػأؿ ، هكفكػر  وكمذىبػ، ىػذا اإلمػاـ ُب العقيػدةكذلك من أجل توضػيح مػنهج ، اإلماـ ا٢بداد

كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى  إنو كٕب ذلك كالقادر عليو، اهلل أف يوفقنا كيلهمنا الصواب
 .لو كصحبو كسلمآ

 ف يوفقِب لذلك إنو كٕب ذلك كالقادر عليوأسأؿ اهلل أ

 .كباهلل ا٥بداية كالتوفيق
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 :أىمية الموضوع
شرفها كقد حرص أضل العلـو ك أفىو من ، ٤بتعلق ٗبباحث العقيدةكما قدمنا بأف العلم ا

، ا٢بضرمي عبداهلل بن علوم ا٢بداد اإلماـ، الء العلماءؤ كمن ى، ماء على تعلمها كتعليمهاالعل
لعلماء حضرموت  ٭بوذجكىو ، الذم يعتر من بعده عالة عليو ُب طريقة مدرسة حضرموت

برز شخصية أكقد قمت ُّذا البحث حٌب ، ىل الوسطية كاالعتداؿأ، ىل السنة كا١بماعةأ
ؿ ؤ سقطع الطريق لكل من تأكحٌب ، رادىا ىو من خبلؿ مؤلفاتوأاإلماـ ا٢بداد العقدية كما 

الشرع  االذين بينو ، فهو ٭بوذج من علماء السبلمة، اإلماـ مآب يقلو ف ينسب ٥بذاأ، لو نفسو
، ف نبْب منهج ىذا اإلماـأفحرم بنا ، فراط كال تفريطإحيث ال ، النفيس بكل يسر كحكمة

ك يركل عنو زكران أكنوضح عقيدتو الصحيحة من خبلؿ مؤلفاتو  ال من خبلؿ ما ينسب 
 ستفيدأفعسى أف أكفق إٔب تقدٲبو بصورة تكوف شافية با٤براد أك قريبة من ذلك حٌب ، كُّتانا

 .فيد طلبة العلم الشري كأي  من منهجو
 :أسباب اختياري للموضوع

كخاصة علماء حضرموت السابقْب ُب خدمة الشريعة الذين ، إتهار جهود علماء اليمن -ُ
 ثقافتهمرغم علمهم الغزير ك ، ا٢باضرأرل أهنم ٓب يعطوا حقهم من االىتماـ ُب عصرنا 

ا٤بؤلفات الٍب كتبوىا خبلؿ ذلك من ك ، ُب ذلككتفننهم ، ة ُب العلـو الشرعيةالواسع
 .كترٝبت بعدة لغات كشرحت من ًقبل كثّب من العلماء

لكثّب من مباحث العقيدة حٌب  أف يكوف ٕبثي شامبل أحببتحيث ، ٧ببٍب لتخصصي -ِ
ال من ، من خبلؿ دراسة منهجية للعقيدة، كفركع ىذا العلمإ٤باـ تاـ بأصوؿ كوف على أ

 .خبلؿ دراسة تقوقعيو ١بزيئة معينة
بل بلغ  احيث كجدتو عا٤ب، الشديد بشخصية اإلماـ عبداهلل بن علوم ا٢بداد عجايبإ -ّ

فكي  ، عمى البصرأكىو مع ذلك كاف ، ةككجدتو مفكران كشاعران كداعي، اددرجة االجته
ونو رغم ك، ككي  انتشرت تلك ا٤بؤلفات، ل  ا٤بؤلفاتأككي  ، العلـواطلع على تلك 

درس ىذه فحرم بنا أف ن، قصى اليمن حضرموتأعاش ُب القرف الثاين عشر ُب 
 .الشخصية
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الػػرد علػػى كػػل مػػن ٰبػػاكؿ إقحػػاـ آؿ البيػػت النبػػوم الػػذين عاشػػوا ُب حضػػرموت قركنػػان كىػػم  -ْ
أف إذ ، كرمػػيهم ٗبػػا ىػػم منػػو بػػراء، كال تفػػريط فػػراطإال ، ىػػل السػػنة كا١بماعػػةأعلػػى مػػنهج 

تبناىػػػا مدرسػػػة آؿ سػػػوؼ تبػػػْب العقيػػػدة الصػػػحيحة الػػػٍب ت، ىػػػذه الدراسػػػة ٥بػػػذه الشخصػػػية
 .ا٤بدرسةىذه تباع أعليها عند  ان كوف شخصية اإلماـ ا٢بداد ٦بمع،  البيت ُب حضرموت

 أىداف البحث
حضرموت ، عاـ كعلماءإبراز جهود علماء اليمن بشكل : يهدؼ ىذا البحث إٔب- 

 .ُب ا١بانب ا٤بتعلق بعلم العقيدة كخصوصان ، بشكل خاص
كإتهاره للواقع ا٤بعاصر ٗبا ٰبملو ، االىتماـ بالَباث العلمي القدًنأف الفت االنتباه إٔب -

كذلك أف علماء العصر ا٢باضر ، قضايا العقيدة من سعة كحكمة كيسر ُب التعامل مع
 .العلماء ٧بتاجوف لثقافة من سبقهم من

كصاحب فكر كمنهج معتدؿ ،  برز شخصية اإلماـ عبداهلل بن علوم ا٢بدادأف أ-
 .كنفي كل باطل نيسب إليو، كخصوصان ُب العقيدة

من خبلؿ دراسة منهجية ، التوسع ُب االطبلع ٤بباحث كثّبة متعلقة بالعقيدةأحببت -
 .ال من خبلؿ دراسة جزئية فرعية معينة، للعقيدة
ء آؿ البيت النبوم الذين ٰبملوف الفكر اإلسبلمي الصحيح الذم يوقر ز علماأف أبر -

 .ال إلو إال اهلل يكٰبَـب قائل، الصحابة
 منهجية البحث

 :سوؼ تكوف بإذف اهلل كتوفيقو منهجيٍب ُب البحث على النحو اآلٌب   
باذالن ، االعتناء بنقل نص كبلـ اإلماـ ا٢بداد حسب ما جاء ُب مؤلفاتو كمكاتباتو -ُ

 .قصارل جهدم ُب إخراج النص سليمان من التحري  كالتصحي 
 مع كضع عبلمات ، سوؼ يكوف البحث بإذف اهلل سليمان كفق قواعد اإلمبلء ا٢بديثة -ِ

 .ليسهل على القارئ فهم النص؛ الَبقيم ا٤بتعارؼ عليها ُب مواضعها ا٤بناسبة
 .السورة كرقم اآليةاآليات القرآنية ا٤بوجودة مبينان اسم  عزك -ّ
، فإف كاف ُب الصحيحْب أك ُب أحدٮبا اكتفيت بو، ج األحاديث الواردة ُب النصير ٚب -ٓ

 . امن مضاهن اهٯبخر قـو بتكإف كاف ُب غّبٮبا فإين سأ
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 .توثيق األقواؿ كالنقوالت من مصادرىا حسب اإلمكاف -ٔ
 .الٍب أراء أهنا ٙبتاج توضيح بْب معاين الكلمات الغامضةأ -ٕ
كلن أترجم للمشهورين من الصحابة ، لؤلعبلـ الذين أرل أهنم يستحقوف الَبٝبة سأترجم-ٖ

 .كالعلماء كأئمة ا٤بذاىب
 .عزك األبيات الشعرية إٔب قائليها -ٗ
 أراءكذلك بإيراد ، ليو اإلماـ ا٢بدادإقدـ لكل مبحث ٗبا يؤيد ما يذىب أسوؼ  -َُ

ختتم ا٤ببحث بإبراز رأم الباحث ُب أك  ذكر كبلـ اإلماـ ا٢بدادأالعلماء ُب ذلك ا٤ببحث ٍب 
 .ذا اقتضى األمر الَبجيحإذلك ا٤ببحث 

لفها أت اإلماـ ا٢بداد كمكاتباتو الٍب سوؼ يعتمد الباحث ُب مراجعو على مؤلفا -ُُ
بنفسو كسوؼ تكوف ا٤برجع األكؿ لبياف رأيو كفكره كعقيدتو كباقي ا٤براجع سوؼ تكوف 

 .كعقيدتولبلستشهاد فقط ال لتأصيل منهجو 
 .منهج البحث ىو ا٤بنهج االستقرائي الوصفي التحليلي-ُِ

 :الدراسات السابقة

الة ماجستّب سول رس، ال توجد دراسة سابقة لعقيدة أك فكر اإلماـ ا٢بداد ُب العلـو الشرعية
كٓب أطلع عليها كىناؾ دراسة شاملة ٔبامعة االحقاؼ اإلماـ ا٢بداد  ُب الفكر الَببوم عن

كقد ، ا٢بداد قاـ ُّا مصطفى البدكم ُب كتابو اإلماـ ا٢بداد ٦بدد القرف الثاين عشرلئلماـ 
كىي مع ، اشتملت على عدة تفريعات لشخصية اإلماـ ا٢بداد كٓب تتخصص ٔبزيئة معينة

كىذا ٩با دفعِب أف أقـو ، ذلك ٓب تصل إٔب مستول الرسائل العلمية بل ىي ٦برد كتاب
للتحقيق العلمي ُب جانب متخصص كىو منهجية اإلماـ  بدراسة علمية أكادٲبية ٚبضع

 .د ُب العقيدة كىذا مبلغي من العلمعبداهلل بن علوم ا٢بدا
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 :صعوبات البحث

ا٤بتعلقة جهتِب ُب ٕبثي قلة ا٤بصادر كا٤براجع كالبحوث الصعوبات الٍب كاىم من أ -
بل ، للرسائل ا١بامعيةكادٲبي بعقيدة اإلماـ ا٢بداد الٍب ٚبضع للتحقيق كاإلعداد األ

 .أكثرىا ٦برد كتابات كنقوالت خالية عن مصادر التوثيق العلمية
نو ال توجد دراسة سابقة لئلماـ ا٢بداد ُب أم شيء ُب العلـو أ، من الصعوبات أيضا -

حقو ُب الدراسة العلمية  كلكنو ٓب يعط، عآب كمفكر كشاعر والشرعية رغم أن
 .على حد علمي ا٤بتخصصة
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 التمهيد
 كمنهجو ُب االستدالؿ، حياتو الشخصية كالعلميةك اإلماـ ا٢بداد دراسة لعصر  فيوك : التمهيد
 . مباحث كقد قسمت التمهيد إٔب ثبلثة، ُب العقيدة
 : مطلبافكفيو ، اإلماـ ا٢بداددراسة لعصر : األولالمبحث 

 .ُب عصره ُب ا٢بياة السياسية: األكؿ طلبا٤ب
 . ُب عصرهكالعلمية  ا٢بياة الدينية: ينالثاا٤بطلب 

 : طالب كىيمأربعة كفيو ؛ كالعلمية الشخصيةاإلماـ ا٢بداد دراسة ٢بياة : الثاني مبحثال
 .كأسرتو كابرز معآب شخصيتونسبو : األكؿ طلبا٤ب
 .حياتو العلمية: ينالثا طلبا٤ب
 .كطريقتومذىبو عقيدتو ك : طلب الثالثا٤ب
 .توكفا: طلب الرابعا٤ب

 :ستة مطالبكفيو  منهجو ُب االستدالؿ ُب العقيدة: الثالث المبحث
 .عند اإلماـ ا٢بدادتلقي المصادر : األكؿ ا٤بطلب
 .قواعد االستدالؿ عند اإلماـ ا٢بداد: الثاين ا٤بطلب
 .العقيدةاإلماـ ا٢بداد ُب موارد : الثالثا٤بطلب 
 .ثبلثةالأصوؿ االعتقاد : الرابع ا٤بطلب
 .موق  اإلماـ ا٢بداد من العقل كعلم الكبلـ كالفلسفة: ا٣بامس ا٤بطلب
 .عقيدة اإلماـ ا٢بداد ا١بامعة: السادس ا٤بطلب
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 اإلمام الحداددراسة لعصر  :األولالمبحث 
 :في عصره الحياة السياسية: األول المطلب

 نظر إٔب الظركؼ كاألحواؿ الٍبال دكف، هكؿ ٕبث عقيدة إنساف أك فكر نستطيع أف نتنا ال
إذ أف ذلك على األقل سيفسر لنا كثّبان من اآلراء الٍب تبناىا ، ال بست نشأتو كحياتو

اإلنساف ال يستطيع أف ينمو ٗبعزؿ عمن ك ؛ اٚبذىا حياؿ قضايا كمسائل بعينهاكا٤بواق  الٍب 
إٯبابان بأف ٱبضع ٥با كيسّب ُب ا٘باه إما ، كال بد أف يتأثر بالبيئة كالظركؼ الٍب نشأ فيها، حولو
 .راغبان ُب إصبلحها، أك سلبان بأف يرفضها كيتخذ منها موقفان معارضان ، رٰبها
فكاف ، ىػُُِّسنة كتوُب  ىػَُْْعاـ ، عشر ادمالقرف ا٢ب اإلماـ ا٢بداد ُبكلد كقد 
كيعد ىذا العصر عصر توحد سياسي حيث توحدت أطراؼ ، عاماقد ناىز التسعْب عمره 

كما توحد اليمن من أقصاه إٔب أقصاه على يد ،  العآب اإلسبلمي ٙبت ا٣ببلفة العثمانية القوية
ككاف القاضي ٧بمد بن أٞبد الغشم كاليان على ، توكل على اهلل إ٠باعيل بن القاسماإلماـ ا٤ب
، كلو معو مكاتبات كردكد، ككاف يرجع إٔب اإلماـ ا٢بداد ُب كثّب من ا٤بسائل العلمية، ترًن
كا٢بالة ا٤بعيشية ُب تلك ، نظاـ ا٢بكم ُب حضرموت ُب تلك الفَبة فهو نظاـ سلطنات كأما

كتلم كالهتا ككثرة االضطرابات بْب حكاـ تلك ، الضنك ُب معيشتها ا٤برحلة يسودىا
 :إذ يقوؿ ُب شعر اإلماـ ا٢بداد أيضاكيظهر ذلك  (1). السلطنات كالقبائل
ا الزَّمى ػػىى                 بلىـي ػػػػٍلمي كىاإًلتٍ ػػػػ  قىٍد عىمَّ ًفيًو الظ***  وي ػػػ  وءو كيلػػػػػافي زىمىافي سي ػػػػذى

(ِ) 
ىعى ػػػػػػػػػػى كىيػىٍرٞبىىن*** نىا أىٍف ييًغيثػىنىاػٍو لى ػػػػعي دٍ اا كى ػػفىسىٍلوي لىنى        كقاؿ   

 دَّرىاػػػػػػػاشى تىكى ػػػػػػػا ًإفَّ ا٤ب
نىةو ًٔبىٍدبو كىقىحٍ                ٍوًر كيالىةو أىٍلصىقى اٍلكيلَّ بًاٍلعىرىا*** طو قىٍد ٛبىىادىل كىًفتػٍ كىجى

(ّ) 
أنو مكفوؼ جل كطنو كشعبو رغم من أ؛ السياسي مضطران ُب اَّاؿاإلماـ ا٢بداد شارؾ  قدك 

فكاف يكتب توجيهات ، بل كُب كهولتو كشيخوختو، شبابو فحسب أياـكليس ُب ، البصر
 .كلبعض معاكنيهم، ك٧بمد بن بدر، كعمر بن علي بن عبداهلل: لبعض السبلطْب

                                                           

ا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، مكاتبات اإلماـ ا٢بداد ا٤بسماة جامع ا٤بكاتبات كالوصايا كالكلمات كالقصائد   (ُ) 
 .َٕ/ُـ، َُِْ -ىػ ُّْٓ، ُا٤بشتملة على ا٢بكم كالفوائد كا٤بنافع كا٤براشد، دار ا٢باكم للطباعة كالنشر لبناف، ط

، دار ا٢باكم بَبًن حضرموت، طعلوم ا٢بداد، ديواف ا ا٢بداد: عبداهلل بن   (2) ، ِلدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
 . ْْٕـ، صََُِ -ىػ ُُِْ

 .ِْٓا٤برجع السابق: ص ( ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1044_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1132_%D9%87%D9%80
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خصص ابنو ٧بمد للقياـ كقد ، إشارتوككاف يشّب عليهم ُب نواحي اجتماعية فيحَبموف 
، بينهم كاعده للدبلوماسية القبلية احمللية لئلصبلحبوساطات بالنيابة عنو بْب القبائل كغّبىم 

ة نزاع ك٤با نشبت بْب آؿ العمودم كفيهم من يكاتبونو كيتصلوف بو لبلستفتاء كاالستشار 
كقد زكج ابنو ٧بمد ، رسل ابنو ا٤بذكور للتوفيق بينهم فنجحكأ، بينهم ا٢بدادمسلح تدخل 

ككل ىذا من أجل ، آؿ قصّب التميميْب اآلخرينحد بنيو كما صاىر أ،  عند قبيلة آؿ كثّب
لو ُب دائرة مدينة ترًن ضاحية ا٢باكم  أسسكقد ؛  ا٤بودة كاإلخاء بينو كبْب القبائل توثيق عرا

، ٕبيث ال يتدخل فيها حاكم ترًن، تباعوكخدمو كأاستقبلال ذاتيان بو كبأكالده الشهّبة ا٤بستقلة 
كخارجة عنها من كل فتنة أك ، كل ما إٔب ترًن من خّب  كال يعد من رعاياه بينما ىي داخلة ُب

ىو قرية صغّبة ا٢باكم )) :العبلمة ابن عبيداهلل: يقوؿ(ُ)فهي ٧بَبمة لدل ا١بميع  أىليةحرب 
ا٢بٌداد دارهي با٢باكم كبقي  إلماـابتُب ا ىػَُُّٖب سنة ، كانت منفصلةن عنها،  ُب شرقي ترًن

استوطنو صيفان كىي سنة ميبلد ابنو ا٢بسن  ىػَُٗٗكُب سنة . يَباكح بينوي كبْب دارًه بَبًن
 (ِ)(( كانتشرت علومو ُب الببلد كأخىذ عنوي ا٢باضر كالباد، كشتاء

نتقل إٔب ا٢باكم  امن سنة إحدل كسبعْب حٌب، ا٥بجّبةككاف قبل ذلك يعقد دركسو ٗبسجد 
كقد ذكر أف اإلماـ (ّ)، با٢باكم من حْب ابتناه إٔب أف توُب ٜباف كأربعْب سنة إقامتوكمدة 

ىػ كابتُب مسجده الذم ٔبانب بيتو َُٗٗكسكنو سنة ، ىػَُْٕابتُب بيتو ُب ا٢باكم سنة 
كبكرة يـو ا٣بميس كاالثنْب كحضرة ، ةبا٤بسجد بعد صبلة العصر كل ليل ان ا٤بذكور كيعقد درس
كملجأ للفقراء ، ككاف ا٢باكم مقصدا لؤلكلياء كالصا٢بْب، ليلة ا١بمعة بعد صبلة العشاء

 (ْ). اطمئناف كيسميو حاكم ا٣بّبات حوطة أماف كمقرك ، كا٤بساكْب
 

                                                           

ا٤بملكة  –الشاطرم: ٧بمد بن أٞبد بن عمر الشاطرم، أدكار التاريخ ا٢بضرمي، عآب ا٤بعرفة للنشر كالتوزيع، جدة  ( ُ)
 .ِّْ/ ِـ، ُّٖٗ -ىػ َُّْ، ِالعربية السعودية، ط

ِ ، ُط، الناشر: دار ا٤بنهاج، إداـ القوت ُب ذكر بلداف حضرموت، عبد الرٞبن بن عبيد اهلل السقاؼ(  السقاؼ: ِ) 
.ِّٔ، ص ـ ََِٓ- ىػُِْٓ  

كالعباد اإلماـ عبداهلل بن علوم بن ٠بيط: ٧بمد بن زين بن ٠بيط، غاية القصد كا٤براد ُب مناقب شيخ الببلد  ( ّ)
 .ٗٔ/ُا٢بداد، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 

 .ُِا٢بسيِب، ص ا٤بكي ا٢بداد حسن بن ا٢بداد: بشرل الفؤاد بَبٝبة اإلماـ ا٢بداد، علوم  (4)
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 :في عصرهوالعلمية الحياة الدينية : الثاني المطلب 
ُب بيئة كلها دين ، عاش اإلماـ ا٢بداد ُب مدينة ترًن الٍب تعتر عاصمة حضرموت الدينية

فاحمليط الذم نشأ بو ٧بيط علم ، فَبًن كحضرموت معركفة بتارٱبها الديِب، كعلم كسلوؾ
ىو كص  كامتاز عصر اإلماـ ا٢بداد بكثرة العلماء كالشيوخ كما  (ُ)، كتصوؼ كأدبكفضل 

مىٍشحيوفي بًا٣بىٍّب كىاألىٍخيىارٍ *** قٍد كيٍنتى يىا كىاًدم األىنٍػوىاٍر : ذلك بقولو
(ِ) 

اد انػػػو كػػػاف ُب تػػػرًن عػػػن بعػػػض علمػػػاء آؿ عبػػػالسػػػقاؼ  ذكػػػر العبلمػػػة ا٤بػػػؤرخ ابػػػن عبيػػػداهللكقػػد 
كُب شػػػباـ ، كالصػػػ  األكؿ مػػػن جامعهػػػا كلػػػو فقهػػػاء يعػػػِب ٦بتهػػػدين ُب ا٤بػػػذىب ثبلٜبائػػة مفػػػتو 

ك٩با يدؿ على ذلػك مػا  (ّ)، حنفي كُب ا٥بجرين مثل ذلك كقاضو  شافعي كقاضو ، ف مفتيان تو س
ككػاف زمػاـ ، (ْ)شػيخا كأربعػْبنػو أخػذ عػن ٝبلػة مػن ا٤بشػايخ ٫بػو مائػة الو اإلماـ ا٢بػداد مػن أق

علػوم كللمشػايخ مػن آؿ  أيبمػن آؿ آلؿ البيػت النبػوم ُب ترًن القيادة الدينية ُب تلك ا٤برحلة 
كا١بػػاه كالشػػرؼ كالسػػيادة ة كءمػػن الشػػهامة كالفتػػوة كالكػػـر كا٤بػػر ككػػانوا ، فضػػل كآؿ ا٣بطيػػب أيب

الصػر كالعبػادة كالنجػدة كالتواضػع كالتقػول كاألخػذ مػن ا٤بكػاـر بالغايػات القصػول بػػل  كا٢بلػم ك 
ف زمانػان يظهػر فيػو أمثػاؿ ا٢بػٌداد كعبػداهلل أكيكفػي  (ٓ)، كل ثناء مقصر عنهم ُب ىذه النػواحي

كقػػد كصػػ  اإلمػػاـ ا٢بػػداد (ٔ)عبػػد الػػرٞبن كأقػػراهنم مػػن القػػرـك لغػػّب ملػػـو  بنػػوكابػػن أٞبػػد بلفقيػػو 
 ا٢بياة الدينية ٗبدينة ترًن فقاؿ

بيوا               ًمٍن مىٍعشىرو زىانػىهيٍم ًعٍلمه ًبًو عىًمليوا*** أىمىا تػىرىل اٍلقوـى قىٍد رىاحيوا كىقىٍد ذىىى
يطىهًَّر الى شىكه كىالى جىدىؿي *** ًمنى الٍػادىاًت األىنىاـً سى  مًمٍن آًؿ عىٍلوً             

 ػبػىٍيًت ا٤ب
انىٍت تىرًني ًًُّ              ا ػػػػػػػػٍزىيو مىسى ػػػػػػى تم كى ا األىقطػػػػػػكىديكريىى  ***اًجديىى اري كىالس بيلي ػػػػػػى ا كىكىذى

(ٕ) 
 :كقاؿ ُب كص  العلماء الذين أخذ عنهم

                                                           

 .َِّ/ ِالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ُ)

، ص  ( ِ)  .َِٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُِٓحضرموت ص بلداف معجم القوت السقاؼ: إداـ  (3)
 . َِٗ/ ِغاية القصد كا٤براد بن ٠بيط:   (4)
 .َْٓحضرموت، ص بلداف معجم القوت السقاؼ: إداـ  (5)

 .َْٔا٤برجع السابق: ص ( ٔ)
، ص  ( ٕ)  .ْْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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ـه           ضػػػػػػػػػ تػيٍلًفًهم رىٍىنى الٓبي *** تيورىهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظىبلـي سى ػػػػػالى ػػػػػػػػأىرخ اإذ قػىوى
ي
 جىعً ػػٍ ػػػػػػًوطىا كىا٤ب

 ػػػػػبىل تػىٍلقىهيم عي          
ى
 عً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيوًد الر كٍّ ػػػػػػػػػًرـٍ بًالسي ػػػػػػػػػػػػػػػهلل أكي  *** وَّمىان ػػػػػػػػػػػحاىرًب قي ػػػػػػميدى ا٤ب

ب ران ػػػػػػػػراًف تى ػػػػػػػػػػػػػػػػاًت القػػػػػػػػػػػػػػػػلوف آيػػػػػػػػػػػػيت          يتى ػػػػػػػػػالػػػػػيًو كال كػػػػػػػػػػػػػف *** دى
 وىزٍّعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغافًل ا٤ب

 تىبَّعً ػػػػػػػػػػػػػٍل كىتى ػى ػػػػػػػػػػػهيم فىسػػػػػاًبعْب لى ػػػػػػػػػػكىالت ***  كىصىٍحًبودـً الرٍّسوؿ ػػػػػػػػتوا عىلى قى ػػى ػػػػػػػػػػثىب         
 دٍّ أىٍكزعً ػً جػػػدىـو بً ػػػػػػػػلىى قى ػػػػػػػػدىمان عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  *** كىمىضوا عىلىى قىٍصًد السَّبيًل إٔب اٍلعيبلى          
نا عىنهي ػػهيم أىخػػػػػػػػػػةه ًمنػػػػػػػػػػاعً ػػػػػػػػػػػػػػػػكىٝبىى           ًعٍلمى الطَّريًق اٍلقىٍصًد فىاٍنًصٍت كىا٠بىعً  ***مي ػػػػذى

(ُ) 
أف نذكر لك بعض من أخذنا ذا كاف قصدؾ كإ )):ككتب اإلماـ ا٢بداد إٔب بعض أصحابو

كثّب كٝباعة   فاعلم أنا لقينا كأخذنا عن خلق، الٍب لنا األسانيدعنهم من ا٤بشايخ كبعض 
علوم كغّبىم ٩بن أدركناه بَبًن كجهة حضرموت  أيبمن السادة من آؿ ، يطوؿ عددىم
كالظاىر أنا لو  ا٢بج با٢برمْب الشريفْب كباليمنك٩بن لقيناه حاؿ سفرنا إٔب ، كنواحيها

كمع كونو أعمى  (ِ)(( ما بْب عآب كعارؼ كأخ صاّب، عددناىم يزيد عددىم على ا٤بائة
ا ككاف يقوؿ ما ٫بسب كتابان ُب حضرموت بأسرى، أنو متضلع ٔبميع فنوف العلـو البصر إال

د بن زين أٞباإلماـ كيقوؿ ، أك ٠بعنا بو، منوأك ٠بعنا ، إال كقد طالعناه أك كقفنا عليو
ما رأيت كال ٠بعت بكتاب يوجد ُب أم فن من العلـو كعرضتو أك ذكرتو إال )) (ّ): ا٢ببشي

لشدة تفتيشو عن الكتب كتطلعو ، قد راه أك ٠بع بو( اإلماـ ا٢بداديقصد ) كجدت سيدم
على الرغم من أف حضرموت تعتر ُب ذلك العصر منطقة نائيو بعيدة عن مدف  (ْ)(( عليها

كذلك حينما ، بالعلـو ان زاخر  ان كمع ذلك ٘بده ٕبر ، العلم كال تصل إليها الكتب إال ٗبشقة
كلو نستفيد ىذا  من ك ، ككأنو مطلع على ىذه العلـو، ضبلؿلىل البدع كاأيتصدل للرد على 

تب العلم أف فنوف العلـو الٍب يتكلم عنها اإلماـ ا٢بداد موجودة كأف البيئة هتتم بالعلم كبك
 .كتعظم العلماء ك٘بلهم

                                                           

، ص   (ُ)  .ِّٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو

 .َِٗ/ُبن ٠بيط، غاية القصد كا٤براد،  ( ِ)
ىػ با٢بوطة كىو من ُُْْىػ كتوُبَُٗٔاإلماـ أٞبد بن زين بن علوم ا٢ببشي كلد ببلدة الغرفة ٕبضرموت ( ّ)

ماـ ا٢بداد كلو عدة مؤلفات منها سفينة العلـو كشرح العينية الرسالة ا١بامعة كا٤بقاصد الصا٢بة ُب شرح اخص تبلميذ اإل
 علـو الفاٙبة كغّبىا.

 .ُُٖ/ ُبن ٠بيط، غاية القصد كا٤براد،  ( ْ)
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 الثاني مبحثال
 والعلمية  الشخصيةاإلمام الحداد دراسة لحياة 

 :شخصيتوبرز معالم وأ وأسرتو نسبو: األول المطلب
 :نسبوأوال 
بن علوم بن أٞبد ا٢بداد ىو عبد اهلل بن علوم بن ٧بمد بن أٞبد بن عبد اهلل بن ٧بمد     

الفقيو أٞبد بن عبد الرٞبن بن علوم بن  بن ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بسرفة ابن أيب بكر بن أٞبد
بن علي بن علوم بن ٧بمد بن علوم بن عبيداهلل بن أٞبد ا٤بهاجر  ( صاحب مرباط) ٧بمد

زين  عليالباقر بن  ٧بمدالصادؽ بن  جعفربن عيسى بن ٧بمد بن علي العريضي بن 
 فاطمةلبتوؿ كابن ا أيب طالببن  عليأمّب ا٤بؤمنْب بن ا اإلماـ ا٢بسْب بن السبطاالعابدين 
 (ُ). األمْب  ٧بمد ؿبنت الرسو 

 :نشأتو وطفولتوو  والدتو: اثاني
من  حضرموتُب  ترًنمن ضواحي مدينة ، عبد اهلل بن علوم ا٢بداد ُب السبّباإلماـ  كلد
أرخو بعضهم على . ىػَُْْعاـ  من صفركذلك ليلة االثنْب ٣بمس خلوف ، اليمنأرض 

بسبب ا١بدرم  (ِ)؛ ابن أربع سنْب ك  بصره كىو  قدك ( الشمس قد طلعت) حساب ا١بمل
 : كصفاء السريرة كما قاؿ الشاعر، بنور البصّبة و ربوكعوض

ما بو ضرري  مضيءفإف قليب ***  من عيِب نورٮباإف أذىب اهلل                  
(ّ) 

، من نوابغ ا٤بكفوفْب كأمثالوكحافظتو  ، ُب ٭بو ذكائو كقوة فهمو أثراكيظهر أف لذىاب بصره 
فحفظ القرآف ُب صباه كما حفظ (ْ)، تاب كإٔب ا٤بعاىد العلميةإٔب الكي  أبوهكقد كجهو 
بَببيتو  معتنيو األخرلمو ىي ككانت أ، كا٢بكم كاألشعار كغّبه من ا٤بتوف كاألحاديث اإلرشاد

                                                           

ا٢ببشي، أٞبد بن زين بن علوم ا٢ببشي، ا٤بسلك السوم ُب ٝبع فوائد مهمة من ا٤بشرع الركم، دار مقاـ اإلماـ   (ُ) 
  . ِٕٔـ، ص  ََِْ-ىػ ُِْٓ، ُأٞبد بن زين للطباعة كالنشر، ط

نافعة لئلماـ ا٢بداد: حسن بن عمر ا٢بداد، ٜبرات الوداد ا٤بقتطفة من حياة اإلماـ ا٢بداد، ، مع كتاب الوصايا ال ( ِ)
 .  ٗـ  صَُُِىػ ُِّْعبداهلل بن علوم ا٢بداد، دار الَباث ترًن حضرموت، 

 معرفة ُب االستيعاب ،القرطيب النمرم اهلل عبد بن يوس  القائل ىو الصحايب ابن عباس: ينظر النمرم، أبوعمر( ّ)
 .ّٖٗ/ ّـ،  ُِٗٗ - ىػ ُُِْ، ُا١بيل، بّبكت، ط دار: البجاكم، ، الناشر ٧بمد علي: ٙبقيق األصحاب

 كمنها علمة باجعماف حيث درس فيها كدرس فيها ابنو ا٢بسن كما ذكره ُب الواىب كا٤بنن .( ْ)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1044_%D9%87%D9%80
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يقوؿ ا٤بؤرخ (ُ)؛ كتصوؼ كأدبكساعده احمليط الذم نشأ فيو فهو ٧بيط علم كفضل ، كهتذيبو
لقد نشأ ُب كن  أبويو الكرٲبْب كتأدب بأبيو كتأثر بوالدتو )) :علوم بن حسن ا٢بداد

صا٢بة كاشتغل ٕبفظ القرآف ك٦باىدة فنشأ نشأة ن . فلوال ا٤بريب ما عرفت ريب. . الصا٢بة
النفس كطلب العلم الشري  حٌب فاؽ أقرانو بل فاؽ معلميو فبعض من أخذ عنهم ُب بدايتو 
رجعوا يأخذكف عنو كالشيخ باجبّب حيث كاف اإلماـ ُب بدايتو يقرأ عليو ُب الفقو ُب ا٤بنهاج 

ا٢بداد عبد اهلل  ماـر يقرأ على اإلٍب ٤با سافر الشيخ باجبّب إٔب ا٥بند كرجع بعد فَبة طويلة صا
إف : أٞبد بن زين ا٢ببشي عبلمةالعلم مبلغان عظيماى يقوؿ ال كقد بلغ ُب. ُب إحياء علـو الدين

كذلك منحة كفضل من اإلماـ ا٢بداد بلغ رتبة االجتهاد ُب علـو اإلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف 
 (ْ)(( ىػا. (3)چېئ   ىئىئ  ىئ  ی چ(2)چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ چمن باب اهلل 
 : أوالده الكرامو والداه : اثالث
ككالدتو ، االستقامةاف رجبلن صا٢بان تقيان من أىل ك،  علوم بن ٧بمد ا٢بداد سيدده الأما كال

 :عبداهلل اإلماـا٢ببشي قاؿ عنو كلده  بن ٧بمد كس بن أٞبدعيدر  لسيدالشريفة سلمى بنت ا
اعلم أف )) :حامد يعلمو بوفاة كالده ككالدتوككتب ألخيو (ٓ)(( إف كالدم كاف طاىران مطهران ))

، كُب الرضا بو الثواب كا٤بنفعة كالركح كالراحة، كُب قضائو ا٣بّب كا٣بّبة، بأمرو  اهلل قد قضى
كذلك أنو نقل إٔب رٞبتو كرضاه كفسيح جنتو الوالد الكرًن الشري  علوم بن ، عاجبلن كآجبلن 

بعد أف مرض كتوُب ( ىػَُِٕ) سنة شهر رجب٧بمد ا٢بداد كذلك ليلة االثنْب األكٔب من 
بعد أف نطق بكلمة ، كطريقةو سديدةو ، كمات على حالةو مرضيةو ، مرضان ليس بالشديد

كبعد كفاتو بنحو ) ال إلو إال اهلل( الٍب من كانت آخر كبلمو دخل ا١بنة كىي، اإلخبلص
إٔب أف توفيت كقدمت  ،مرضت الوالدة كداـ عليها ا٤برض قريبان من عشرين يومان ، ٟبسة أياـ

بعد أف تشهدت ضحى يـو األربعاء الرابع كالعشرين من الشهر ا٤بذكور ، على الدار اآلخرة

                                                           

 .َِّ/ِالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ُ)

      .ٓٔ: : اآليةالكه سورة  (ِ) 
      .ِِٖ: : اآليةالبقرةسورة  (ّ) 
  .ٔا٢بداد: بشرل الفؤاد بَبٝبة اإلماـ ا٢بداد، ص  (ْ) 
 .ٕا٤برجع السابق: ص (ٓ) 
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ىػ ٍب قاؿ كاٞبد اهلل كاشكره حيث أهنما توفيا على حالةو مرضية ُب ىذا الزماف َُِٕسنة
حسنة تبشر بالنجاة  .(ُ)(( . . .ا٤بفتوف كماتا موتة ن

كلو إليهم مكاتبات ، عمر كعلي كحامد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد ثبلثة إخواف كلئلماـ
 (ِ)مشهورة

األكالد ك عائشػػة كسػػلمى كفاطمػػة كُّيػػة : ربػػع إنػػاث كىػػنكأعبػػداهلل ا٢بػػداد سػػتة أكالدو لئلمػػاـ ك 
 كلهم قادةه أ٦باد كعلماء عيبَّاد. (ّ)ا٢بسن كعلوم ك٧بمد كسآب كحسْب كزين: ىم

 (ْ)مثل النجـو الٍب يسرم ُّا السارم***  القيت سيدىممن تلق منهم تقل 
ككاف . كزينه شيخ، كحسنه حكيم، كعلوم صاّبه ، حسْبه أمّب: كيذكر عن كالدىم أنو قاؿ

  بينهم كما سبق،بْب القبائل كغّبىم لئلصبلح  كالده بوساطات بالنيابة عنيقـو : كلده ٧بمد
، فهما اللذاف قاما مقامو ُب تدريس العلـوكأما حسن كعلوم ، كقد توُب ابنو ٧بمد بذمار
 :ككاف يدعو لولده حسن ُّذه الدعوات، كإيواء الغرباء كالوافدين، كإطعاـ الفقراء كا٤بساكْب

فكاف أف كلد لو العلماء كمنهم أٞبد بن حسن ( حسَّنى اهلل عاقبتك ُب الدنيا كاآلخرة حسني )
علوم بن عبد اهلل ا٢بداد ٗبكة ا٤بكرمة إثر كقد توُب ، وانو كحفيده العآب علوم بن أٞبدكإخ
على ٲبْب الطالع ُب عاـ ، كدفن على مقربةو من مقرة السيدة خدٯبة رضي اهلل عنها، حجو
ا٢بكيم ا١بامع بْب العلم كيقصد ب؛ كقد كاف يسميو ا٢بكيم، كحسن توُب بَبًن؛ ىػُُّٓ

كأخذ عنو ، كقد طاؿ عمره، يوالعآب بأسرار القرآف كالفهم ف، كالعمل كاإلصابة ُب األمور
كأما زين فقد سافر بعد موت ؛ ىػُُٖٖحفاد باألجداد كتوُب عاـ كأ٢بق األ، كالباد ا٢باضر

العتقاد الناس ُب كالده كقد ؛ كحصل لو بذلك البلد جاهه كعزه رفيع، كالده إٔب جهة العراؽ
 .ىػُُٕٓتوُب زين بعماف ببلدة صّب عاـ 
 .ىػُُُّٓٔا كرجع إٔب ترًن كُّا توُب عاـ كسآب توطن ا٤بشقاص كأكلد 

                                                           

 .ِٓٗ/ُا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ُ)

 .ٖ-ٕا٢بداد: بشرل الفؤاد، ص  ( ِ)
 .ُِا٢بداد: ٜبرات الوداد، ص  ( ّ)
  حدائق ُب األدب ٦باينشيخو،  يوس  بن اهلل البيت من البسيط كقائل ىذا البيت العرندس: ينظر رزؽ( ْ)

 .ُِٗ/ ْـ، ُُّٗ: النشر اليسوعيْب، بّبكت، عاـ اآلباء مطبعة: العرب، الناشر
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كحج ُب عهد كالده . إف لنا ُب حسْب أمبلن نرجو من اهلل إ٪بازه: كحسْب قاؿ عنو كالده
 :كأنشأ قصيدة فيو ٱباطبو قائبلن 

 (1)معنرة كا٤بسك ُب العرؼ كالندٍّ  ***ككن نائبان عِب بإىداء ٙبية               
ما كانت تسمى  -ا٢بداد ُب كثّب من الببلد ُب حضرموت كشبوة كقد انتشرت ذرية اإلماـ 

كماليزيا  -كإندكنيسيا -كدكؿ ا٣بليج -كمشاؿ اليمن كا٤بملكة العربية السعودية -بببلد العوالق
ُب تبلميذه كأكالده ككتبو ، الركةاهلل كقد اشتهر أف جعل . . . كسنغافورا كغّبىا من البلداف

كيؤل  بْب قلوُّم كيوحد دركُّم كٰبيي ُّم طريقة آبائهم ، لذريةأف ٰبفظ ىذه ااهلل فنسأؿ 
فقد قاؿ ، كأف يتجهوا لطلب العلم الشري ، كأف ٯبعلهم خّب خل  ٣بّب سل ، كأجدادىم
٫بن على القدـ النبوم كسّبة سلفنا السابقْب ما استطعنا كمظهرنا إ٭با ىو مظهر )) :جدىم

 (ِ)(( علم ال مظهر رؤية شيءو آخر
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ          چ تعأبكقاؿ 

 .(3)  چ  گ  ڳ  ڳ     ڳ
 :على ىذا النهج فيقوؿ ا٢ببشيبن ٧بمد علي اإلماـ  كيؤكد

 دادمػػػػػػػػػػلي كأجػػػػػػػػػػػائي كأىػػػػريقة آبػػػػػػػػػط ***مػكػػػػػِب لزكمػػػػػػلب مػػػػػػػػسر القػػما يػكم          
 ادمػػػػإٔب اهلل يقفوف النيب ا٤بصطفى ا٥ب ***هوا ػقـو الذين توجػػػػػػػػػػػػمن السل  ال          

 ثرة أكرادً ػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ ككػػػػػػػػػػػػػػػػػلم كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع***  ىي أعماؿ خلت عن شوائب كىا          
 (4) ادً ػػػػػػػػػػػػػلم كزىػػػػػػػػػػػػػػػػاد بعػػػػػػػػػم بْب عبػػػػػػػػهػػػػػػػف ***هة ػػػػػػػػػػػػػػػػػفيها بوجعوف ػػػػػػػػػػها يسػػػػػكأرباب          

 :عبادتوو  استقامتو: رابعا
ُب ٝبيع عاداتو ، مأنو على القدـ النبوم احملمد)) :اإلماـ أٞبد بن زين ُب كص  شيخويقوؿ 
كالنصيب  األكفربا٢بظ  من االستقامة كاالتباع ١بده ا٤بصطفى  آخذاكقاؿ ككاف ، كعباداتو
عملنا ٔبميع السنة النبوية كٓب نغادر منها قاؿ أيضا عن شيخو اإلماـ ا٢بداد أنو قاؿ ك ، األكر

                                                           

، ص (ُ)   .ْْينظر ا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .  َُ -ٗا٢بداد: بشرل الفؤاد، ص   (2)

      .ُِ: اآليةطور: السورة  (ّ)
ا٢ببشي: علي بن ٧بمد ا٢ببشي، ديواف ا١بوىر ا٤بكنوف كالسر ا٤بصوف، دار ا٢باكم للطباعة كالنشر، لبناف بّبكت،   (ْ)
 .ُّٔىػ، صُّّْ، ْط
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؛ كتصديقان لذلك فقد كفر شعر رأسو آخر عمره(ُ) ((سول تبقية الشعر على الرأسشيئان قط 
٩با يقتضي  ال ٯبد أحد فيو ذرة)) :العبلمة أٞبد النخلي فقاؿكقد كص  استقامتو الشيخ 

بل كانت ٝبيع ، كال يشم منو ُب عبادة كال عادة رائحة اعوجاج كال ا٬بفاض، االعَباض
ال يرل خارجان كاتباع الرسوؿ ، حركاتو كسكناتو ُب عباداتو كعاداتو مقيدة بالكتاب كالسنة

ك٦بيئو كذىابو ، ركجوكدخولو كخ، ُب قيامو كقعوده، االتباع قط ال تاىران كال باطنا عن سّبة
كصبلتو ، كنومو كيقظتو، كأكلو كشربو، كأخذه كعطائو، كسكونو كتقلبو، كحضره كسفره

 :ولو قكصفو صاحب ا٤بشرع بعبادتو فقد  كأما (ِ) ((كخلقو كعشرتو، كتعطره كلباسو، كصيامو
كشب ، كأضاؼ إٔب العلم العمل، كٝبيع أنواع القربات، كاالجتهاد ُب العباداتالـز ا١بد ))

كنت ُب : يقوؿ بدت عليو آثار الصبلح كالنجابة من صغرهككانت  (ّ)(( ُب ذلك كاكتهل
يقوؿ اإلماـ أٞبد بن ، (ْ)من مائة ركعةصلي ٫بوان أ الصبا إذا خرجت من ا٤بعبلمة بكرةحاؿ 
كال ، كال استعجل ُب صبلتو، كال غّب أكؿ الوقت، ا٣بمس منفردآب يعرؼ أنو صلى : زين

 كيكثر من ذكر ال، ككاف كثّب األذكار صباحا كمساء: أذكارهكيقوؿ عنو ُب ، ترؾ قياـ الليل
كيبتدئ ، ا٤بعقدة كاأللوؼ، دكدةا٤بع األعدادكيسرد منها ، ٕبيث ال يفَب عنها قط، اهلل إالإلو 

أثر ك ،  أكراد ا٤بساء إٔب كقت االصفراركُب، إٔب أف يعلو النهار أكراد الصباح من نص  الليل
ككاف ال ، إخفاء العبادة كاَّاىدةمن ككاف ُب غاية ، يناـ من الليل إال قليبلن  عنو أنو كاف ال

 (ٓ). بلقتداء كالتأسي بوليظهر من عباداتو ك٦باىداتو إال ما كاف ضركرة 
 :كرموو  زىده: خامسا

كاف اإلماـ ا٢بداد ُب الورع كاالحتياط على جانب )) :تلميذه اإلماـ ٧بمد بن زين يقوؿ 
أك ، ٦بانبان لكل ما فيو أدىن شبهة، متحريان ُب ٝبيع حركاتو كسكناتو كسائر حاالتو، عظيم

                                                           

 . ُِٗ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،   (1)
 . َُّ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،  (2)
ع الركم ٗبناقب السادة آؿ أيب علوم، ا٤بطبعة العامرة الشرقية، الشبلي: ٧بمد بن ابوبكر الشبلي باعلوم، ا٤بشر   (3)
 .ّٔ/ُىػ، ُُّٗ، ُط

 . ُِٓ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،   (4)
 . ُِٖ-ُِٕ/ ُا٤برجع السابق:  (5)
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 :ثبلثي خصصنا ُّا من فضل اهلل ىي كمن كبلمو(ُ)(( ٩با يوىم التساىل أك شيء، رخصة
ككاف على جانب كبّب  (ِ) ((كقلة التعويل على أىل زماننا، كقلة ا٤بباالة، الدنياقلة الرغبة ُب ))

ككاف ، ككاف يؤثر ا٣بموؿ، كاإلعراض عما سول اهلل، كرفض الفانيات، ُب الزىد ُب الدنيا
٫بن )) :كمن كبلمو، هلل كخوؼ فتنة الشهرةغّبةو : نا يؤثركف ا٣بموؿ لشيئْبإف سلف: يقوؿ

جد ميبل كال أ، منا ٝبيع الشهوات الدنيوية ألهنا قد ماتت؛ األمواتاآلف إ٭با نعد من ٝبلة 
، كال أجد لذلك لذة، من مأكوؿ كملبوس كغّب ذلك، كال رغبة إٔب شيء من الدنيا أصبل

  كيقوؿ لو، كم ا٤بوافقة كلنا ُّذا ا٢باؿ مدةٕب، إلينا ا٤بأكوؿ أكلنا منو ما تيسركلكنو إذا قرب 
نثور كمن تتبع مؤلفاتو من ا٤ب (ّ)(( كاف مكاننا ا٢باكم كلو ذىبا ما اىتزت ٥با لنا شعرة فرحان بو

 :اإلماـ ا٢بداد يقوؿ. كاحتياطوعرؼ كرعو ، كا٤بنظـو بتأمل كفكر
ـى الزٍَّىًد فػىٍهوى الًعىمادي كىالػ                ٍو الزَّادي *** كىصىحٍٍّح مىقىا  (ْ)كيلٍّ رًٍحلىةً   ُبتػَّوىك لي كىىى

كثّب ،  داد ُب ا١بود كالسخاء ليس لو ثافكاف سيدنا عبداهلل ا٢ب: كيقوؿ اإلماـ أٞبد بن زين
عدًن النظّب ُب تفقد القرابة كاألصحاب كا١بّباف ال يدخل عليو شيء من ، الر كاإلحساف
كالناس ٦بدبوف ك ُب بعض السنْب ، من ُب ىذه ا٤بواضع من قريب كشاسعالفتوح إال كٱبرج 

منو  فأمر بتقسيمو ٝبيعو كٓب يبق، جبّبمن بيت (ٓ)حصل لئلماـ ا٢بداد كذا مائة قهاكؿ
ألنو ال ؛ حٌب من خاصتو كقرابتو اككاف أكثر صدقاتو سران ال يكاد يطلع عليها أحد، شيء

كالتكـر على كاف لنا إ٭با ىو للبذؿ  أموالنا كٝبيع ما: يقوؿك ، يبتغي ُّا إال كجو ربو األعلى
 (ٔ). ذكم ا٢باجات كا٤بستحقْب

 :تواضعوو  صبره وحلمو: سادسا
معرضان عن ، آمران با٤بعركؼ، كاف آخذان بالعفو،  كالشمائل النبوية، اتسم باألخبلؽ احملمدية

يعامل من جُب أك جفا )) :كقاؿ عنو ُب ا٤بشرع الركم، مقتديان بسيد ا٤برسلْب، ا١باىلْب

                                                           

 .ُّّ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،   (1)

 . ُٕا٢بداد: بشرل الفؤاد، ص   (2)

 . ُُْ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،   (3)
، ص  (4)  .ُُٕا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .مصارم ُِكحدة كيل للحبوب عند اىل حضرموت تساكم ( ٓ)

 . ُْٖ-ُْٕ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد:   (6)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

22 

ك٭بوذجان لؤلخبلؽ النبوية ، كاف قدكةن ُب األفعاؿ كاألقواؿ،  كالصفاء بالصفح كالوفاء كا٤بودة
، مكرمان للضيوؼ، كرٲبان سخيان جوادان ،  قوم ا٥بمة كالعزٲبة ُب الدين، كالشمائل احملمدية

 (ُ). ((إين أصبح كأمسي كليس عندم على أحدو من ا٣بلق حقدي كال حسدي )) :كيقوؿ

أما ا٢بقوؽ : كيقوؿ. صفوحان عنهم، ٞباالن ألذل ا٣بلق، كاتمان للغيظ،  كاف صبوران حليمان ك 
ككاف يقوؿ إنا . كأما ا٢بقوؽ الٍب هلل عز كجل فبل نسمح ُّا أبدان ، الٍب لنا فقد ٠بحنا ُّا

. بل ندعو ٥بم، كال ٪بد عليهم، نسمع أف أناسان يأكلوف طعامنا كيسبوننا فبل نتأثر بذلك
آخر عمره إف ا٢بمى ُب جسدم  ( يقصد اإلماـ ا٢بداد) :يقوؿ اإلماـ أٞبد بن زين قاؿ ٕب

 ٍب أدخل يده ُب كمو، كٓب يعلم بذلك حٌب أىل بيٍب، نذ ٟبس عشرة سنة ٓب تزايلِب أبدام
قاؿ كرٗبا رأيت الضنا باديان ُب كجهو من التكل  للناس ، كأ٤بسِب جسده الشري  كا٢بمى فيو

 :كمن نظمو(ِ)ر كضع  جرا ٣بواطرىم عندما ك، ككثرة ا٤بصافحة كا٣بطاب، بطوؿ اَّلس
 فبل أجفو كإف ىو قد جفاين  ***  إذا آنست من خلو جفاءن                 
 (ْ)اكلو لساينػػػػػػػػػػػػػػك عن تنػػػػػػػػكأمس***  (ّ)رفقب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارقوِب أػػػػػػػػػػػػػػكلك                

إ٭با ٫بن ضعفاء كمساكْب ال )) :كبلمو حيث يقوؿكيظهر ذلك جليان ُب  ، كاف جم التواضعك 
كأليق ، كأسَب لضعفنا، كعافية اهلل أكسع لنا، كال نقول عليها، نستطيع ٞبل ذرة من الببلء
، ا٤بطلوب منكم صاّب الدعاء دكاما ٍب)) إخوانوكقاؿ لبعض (ٓ) ((بعبوديتنا كضعفنا كفقرنا

كُب كل ، ا٤بتعثر ُب أذياؿ القصور كالتقصّب على كل كجو، باألخ الفقّب الكسّب كاالعتناء
 ما يشهد لذلك أشعارهكمن (ٔ) ((من غّب دعول كال مكابرة كال ٨بالفة تاىر لباطن، حاؿ

نٍػيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىميٍر٘بىى ***يىا رىبٍّ ًإنَّكى مىٍقصيوًدم كىميٍعتىمىًدم              لىيب ػػػػى قػػػػػػػػػػػا كىمينٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػامى ًلدي
 بًالصَّا٢بًىاًت كىقىٍد أىٍكعىى ًمنى ا٢بيوىبً *** ا لىوي عىمىلي ػاًمٍح عيبػىٍيدان مفىأٍغًفٍر كىسى             

                                                           

  .ُٔا٢بداد: بشرل الفؤاد بَبٝبة اإلماـ ا٢بداد، ص  (ُ)
 . ُِٔ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،   (2)

 قولو ) أفارقو برفق ( ُب نسخو ) أداريو بلط  (( ّ)

، ص  ( ْ)  .َْٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُُٕ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،  ( ٓ)

 . ُِٕ/ ُا٤برجع السابق: ( ٔ)
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نىاهي كىقىدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ وي تىاًئبه ٩بً ػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػلىًكنٌ             ى ًمنى الغىضىبً ػػػػػرًفان ٱبىٍشى ػػػػػػػػػػػػػػى ميٍعتٌ أىتىاؾى *** ا جى
(ُ) 

 :٥با كعدـ القناعة منها ٤بعرفتو بربو واهتامك ، كقاؿ على سبيل التوبيخ للنفس
 ػػػػػػػػػػػػػكىكىٍم ط***  أىالى يىا نػىٍفسي كىٍٰبىًك كىٍم تػىوىاين                  

ى
 حىاؿً ػػػػػوًؿ اٍغَبىارو بًا٤ب

ٍوو كىىىٍزؿو ػػػػػػػػػػػػسىٍهوو كىكى كىٍم  كى                   زَّكىاؿً ػػػػػػػػػػػػػٍيلو ًإٔبى دىاًر الػػػػػػػٍم مى ػػػػػػػككى  ***ٍم ٥بى
يػٍرى فً  كى                   كىكىٍم ًحٍرصو عىلىى شىرىؼو كىمىاؿً  *** يًو ػػػػػكىٍم شيٍغلو ٗبىا الى خى
اًمي كىحي  فػىوىا   إٔب أف قاؿ    ا٣بىوىاؿً  ِبٍّ ُب ػػػعىلىى مىا كىافى مً  ***   ٍزين ػػػػػػأىسىًفي كىكىانىدى

 مٍذميوـً ا٣ًبصىاؿً ػػػػػػعىلىى عىمىلو بً  ***  ضَّىػػػػػػػػػػػى نو تىقػػػػػى كىكىا٥بىىًفي عىلىى زىم                
يىاؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػى يقىتػيهىا تيشىبَّوي بًا٣بػػػػػػػػػػػػػػػحىقً  *** ًإيثىاًر دىارو  اعى ُب ػػػػػػػػػػػػػػٍمًر ضى ػػكىعي                 

(ِ) 
 :ُب النفحة العنريةأيضا كقاؿ 

 من شـؤ تيلمي كإفكي*** أشكو إليكى كأبكي                        
 اؿٍ ػػػػػػػػػػػػكشهوًة القيل كالق*** يػػػػػػػػػكسوًء ًفعلي كتىرك                        

 ّبو عقيموٍ ػػػػػػػػػػلٍّ خػػػػػػػػمن ك*** بٍّ دينيا ذميمٍو ػػػػػػػكح                        
 كحشويىا آفات كاشغاؿٍ ***  يموٍ ػػػبليا ميقػػػفيها الب                        

 ويوٍ ػػػػػػػػػبيل السػػػػػػػػػػػػػػعن الس*** الغويٌٍو  ياكىٍيحى نفسي                        
 جاه كا٤باؿٍ ػػػػػػػػديىا الػػػكقص***  أضحىت تيركٍّج عليَّوٍ                         

 ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين سىبىتػػػػػػػػػػكباألم***  تِبػػػػػػػػػػاربٍّ قد غىلىبػػػػػػي                        
بىت  كُب ا٢بظوظ                          (ّ)باؿػػػػباألكدتِب ػػػػػػػػػػػػٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػقي***  ِبػػكى

 :كموٖبان ٥با  معاتبان لنفسو كقاؿ
ا الذَّم تىأتًينىوي عى ػػػػػػػيا نػىٍفسي ىى         كه كىالى أىدىبي ػػػػػػػػػػػػػٍ ٍقله كىالى نيسػػػػػػػػػػػػٍلمه كىعى ػػػػػػػػػػػػػػعً   ***جىبي ػػػػػػػػػػػذى
 ٍلًب كىالسَّبىبي ػػػػػػٍهلي القى ػػػػػػسىاًف كىجى ػػػػػػػًعٍلمي اللٍّ  *** كىٍص ي النػٍّفىاًؽ كىمىا ُب النَّصٍّ نىٍسمىعيوي       
ىتى      

ًمٍن قػىٍبًل تيٍطوىل عىلىٍيًك الص ٍح ي كىاٍلكيتيبي  *** اًه فىانٍػتىبًهيػى جػػػػػػب  الػػػػػػػاع كىحي ػػػػػػػػحىب  ا٤ب
(ْ) 

 :تأسفان على ما ضاع من عمره أخرل قصيدةُب : كقاؿ 
                                                           

، ص ( ُ)  .ّٖا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ََْ: ص ٤برجع السابق ا (ِ)
 .ْْْا٤برجع نفسو: ص (ّ)
 .ِٗ، صا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو  (ْ) 



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

24 

 ٍّبً ذىاًىبً ػػػػػػي عىلىى خى ػػػػػػػً إبى الى أىٍبكػػػػػػػكىمى  *** واًكبً ػوين بًالد ميوًع السَّ ػػػػػي تىًفيضي عيي         
 بً ػػػػػػػػػػػػػػاًؿ نىاكً ػػػػػػػػػػريكًر كىأىٍعمى ػػػػػػػػغٍ ػػػاًؿ مى ػػػػػػػػبًآمى *** عىلىى اٍلعيٍمًر ًإٍذ كىٔبَّ كىحىافى اٍنقضىاؤيهي          
 كىأىٍصبىٍحتي ًمنػٍهىا رىٍىنى شيٍؤـً الىمكىاًسب *** رَّمىتٍ ػػػػػػػػػى مَّا تىصػػػػػػػػػػرىًر اأٍليَّاـ لى ػػػػي عىلىى غ         
 نيوًف اٍلكوىاًذبً ػػػػػػػػػػػاين كىالظ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًبرًيًح اأٍلم *** ًت اٍلعىٍيًش لىمَّا تىسىاقىطىتٍ عىلىى زىىىرىا         
 :إٔب أف قاؿ
 الدٍّمىاءى عىلىى مىا فىاتىًِب يىا ميعىاًتيب  ***أىٍبًكى الد ميوعى كىبػىٍعدىىىا  كىلىٍو أىنًَِّب              
ا ًمٍن ذىاًىبو يػى  ***عىسىى ًثّبو كىمىاػػلىكىافى قىًليبلن مٍن كى                (ُ)ذىاًىبً  أمريد  البيكى

اذىب إٔب : كقاؿ لو -قطع من حديد -أف أحدىم أعطى طفلو مناجل، كمن لطفو كتسا٧بو
فدخل عليو كىو ُب ، يعرؼ إال ا٢بداد اإلماـ كالطفل ال، يقوؿ لك أيب تسنها: ا٢بداد كقل لو

فأخذىا اإلماـ ، أيب أنك تسنهاىذه ا٤بناجل يقوؿ لك : ٦بلسو كبْب أصحابو فقاؿ لو الطفل
ك٥بذا اشتهر بأنو ؛ كأمر من يذىب ُّا إٔب ا٢بداد ليسنها، كقاؿ تعاؿ ٥با غدان ٘بدىا مسنونة

 : ككما قاؿ أحد أبنائو. حداد القلوب يوجهها إٔب عبلـ الغيوب
 حددت هنجي كالدركب ***حداد لكن للقلوب                      

فليس فيو تزمت ! اجتماعية عظيمة أعماؿكما يقـو بو من كمع ما اتص  بو من علم كنسك 
نو امر فهو بشوش كلطي  كتري  كمن لطفو أ، ال ٙبجر بل كاف على العكس من ذلكك 

 :بكتابة ىذين البيتْب على مركحتو كىي
 شهر ال بد منهاثبلثة أ   ***مركحة تركح كل ىم    
 (ِ)يغِب اهلل عنها أيلوؿكُب  *** كآبموز ػػػػػحزيراف كت    

 :وبرنامجو اليومي دعوتو إلى اهلل: سابعا
كٓب يتصد الدعوة إٔب اهلل ، شيخنا عبداهلل لنفع ا٣باص كالعاـبرز )) :يقوؿ اإلماـ أٞبد بن زين

خاصهم ، دعا ٝبيع الناس إٔب اهلل عز كجل بل، أب ألحد من طوائ  الناس دكف أحدتع
 (ّ)(( كأبنائهم كأعواهنم، ْب كا٤بسلمْب من ا٤بلوؾ كاألمراءعلماء سائر ا٤بؤمنأكلياء ، كعامهم

 :األكصاؼكقد كصفو بأنو قد ٙبقق ُّذه 
                                                           

  .ُٔ- َٔ: صا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو (ُ) 
 .ِّٔ/ ِالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ِ)
 .ُٓٓ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد،  ( ّ)
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ا ا٣بىٍلًق نػىٍهجى الطَّرًيقىةً  ***رًه ػػٍ اًىريكفى بًأىمػػػػػػػػاؿه تى ػػػػػػػػػٍم رًجى ػػػػػػكىًمنػٍهي                إلٍرشىاًد ىىذى
عىٍن نيٍصحو كىليٍط و كىرىٍٞبىةً ًإٔبى اهلل  *** لىةن ػػػػػػػػًق ٝبيٍ ػػػػػػػػػٍ دىٍعوًة ا٣بىل ةه ُب ػػػػػَّ ٮًب  ٥بىيمٍ              

(1) 
جعل الركة ُب اهلل كأف  -أم رحبلتو  -بفمو كقلمو كقدمو  اهلل إٔب اشتهر عنو أنو دعكا  

ككاف كثّب النقد  (ِ)؛ كأشعارهكأف األمة تلقت بالقبوؿ كتبو كأكراده ، أبنائو كتبلمذتو ككتبو
ن الذي، ينتقد ا٤بناصب ا١بهلة، كلمة ا٢بقال يبإب ُب قوؿ  ، حكاـ ك٧بكومْب، ألىل زمانو

كما ينتقد كبار ا٤بتصوفة ،  ف يتزكدكا من العلم كاالستقامةاتكلوا على كجاىة آبائهم بدكف أ
، كابن عريب، كالسهركردمبلج ا٢ب: أمثاؿ، كأقوا٥بم أعما٥بمالذين ٱبالفوف تاىر الشرع ُب 

كما أنو ىمى بتغّب بعض العادات السلفية إٔب ،  نو لو كضع لو كرسي ليعظ من فوقوكيود أ
 (ّ). الصا٢بْب أسبلفوكلكنو تركها تأدبان مع من سبقو من ، األحسن

الصباح  أكقاتفكاف يشغل ، الدينية كالدنيوية باألعماؿ كمليئان ، اككاف برنا٦بو اليومي منظم
كٗبقابلة ، كبتدريس الطلبة، مصنفاتو على بعض تبلميذه كهتذيبها مبلءكإ، كا٤بساء بالتألي 

ما  أسرتو أفرادكٯبلس مع ، ل كآخره بالعبادة كبتبلكة القرآفاللي أكائلكيشغل ، كزكارهضيوفو 
يطان كيكوف ا٢بديث خل، األخرل األسرمن  أمثالوكيطبخوف القهوة كما تعتاد ، يضحى النهار

ُب كنصائحو ك٤با كاف ٰبب ا٤بشاركة معهم  إرشاداتوكلها مفيدة تتخللها ،  من مواضيع شٌب
نو يقـو بإطعاـ كما أ،  طي القرب الفارغة من ا٤باء جعل من نصيبو، البيتية األعماؿ
 (ْ).الدكاجن

 
 
 
 
 
 

                                                           

، ص ( ُ)  .َُٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُٖا٢بداد: بشرل الفؤاد، ص  ( ِ)
 .ِّّ/ ِالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ّ)
 .ِّٖ/ ِا٤برجع السابق:  (ْ)
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 :حياتو العلمية: الثاني المطلب
 :تالمذتو و شيوخو: أوال
 :من أشهرىم، (ُ)يفوؽ عددىم ا٤بائة كاألربعْب، على عدد من العلماءا٢بداد اإلماـ تتلمذ 

 .عبد الرٞبن بن شيخ مؤب عيديد
 .عمر بن عبد الرٞبن العطاس
 .عبد اهلل بن أٞبد بلفقيو

 .عقيل بن عبد الرٞبن السقاؼ
 .سهل بن أٞبد باحسن ا٢بديلي باعلوم

 .كغّبىم، كىو شيخو با٤براسلة مكة ا٤بكرمة٧بمد بن علوم السقاؼ عآب 
ك٧بمد كعمر ، كا٤بشايخ أٞبد بن زين ا٢ببشي، كثّبكف كيأٌب ُب مقدمتهم أكالدهتبلميذه ف أما

ك٧بمد بن ، كعبد الرٞبن بن عبد اهلل بلفقيو، الرٞبن الباركعمر بن عبد ، أبناء زين بن ٠بيط
خ  يكعلي بن عبد اهلل السقاؼ كغّبىم من األشراؼ كمن ا٤بشا، عمر بن طو الصاُب السقاؼ

 .كما ُب كتاب ُّجة الزماف عن تبلميذه
 :سنده في األخذ: اثاني 

 :كالسند ا٤بتصل األخذقـو سندىم متصل يقوؿ ُب ذلك عن علمو اإلماـ ا٢بداد تلقى 
ٍذنىا كىاقػٍتىبىٍسنىا حىقى عفى           طَّرىاًئًق عىٍن ًصٍدؽو كىصىٍفًو مىوىدَّةً   ***اًئقى الػ ػػنػٍهيٍم أىخى
بيوةً ػػػػػػػػػاـً الن  ػػػػػدو حىٌبَّ مىقى ػػػػػػػػى دان بًيػػػػػػػػػػػيى  ***ًهٍم ػػػػػػػً ليوـى طىرًًيقػػػػػػٍأخيٍذ عي ػػػػػػػػفىًبا٢بقٍّ فػىٍلن        

(ِ) 
نزيل ) ف كالده أخذ عن اإلماـ ٧بمد بن علوم السقاؼإيقوؿ ا٢بسن ابن اإلماـ ا٢بداد 

كىو عن السيد شيخ بن عبداهلل صاحب ( صاحب الوىط) كىو عن الشيخ عبداهلل( مكة
كىو عن كالده ( عدف) كىو عن السيد عمر بن عبداهلل العيدركس صاحب( أٞبد أباد) مدينة
كىو ، كىو عن أخيو أيب بكر ابن عبداهلل العيدركس، كىو عن كالده علوم، عبداهللالسيد 
، عن أبيهما الشيخ أيب بكر السكرافكٮبا ، كعمو الشيخ علي، لشيخ  العيدركسا أبيوعن 

كىو عن كالده ، كالدٮبا الشيخ عبدالرٞبن السقاؼ كٮبا عن، كعمهما الشيخ عمر احملضار

                                                           

 .َِٗ/ ُبن ٠بيط: غاية القصد كا٤براد   (1)

، ص  (2)  .ُُِا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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كٮبا ، كعمو الشيخ عبداهلل باعلوم، كىو عن كالده الشيخ علي ،الشيخ ٧بمد مؤب الدكيلة
 كىو عن كالده الفقيو ا٤بقدـ ٧بمد بن، لشيخ علوم بن الفقيو ا٤بقدـ ٧بمدعن كالدٮبا ا

كٮبا عن كالدٮبا الشيخ ٧بمد ، كعمو الشيخ علوم، كىو عن كالده الشيخ علي، علي
، علوم كىو عن كالده الشيخ، ( خالع قسم) كىو عن كالده الشيخ علي( مرباط) صاحب

كىو عن ، كىو عن كالده عبيداهلل، كىو عن كالده الشيخ علوم، كىو عن كالده الشيخ ٧بمد
كىو عن كالده علي ، كىو عن كالده ٧بمد، كىو عن كالده الشيخ عيسى، كالده ا٤بهاجر أٞبد

كىو عن ، الباقر كىو عن كالده اإلماـ ٧بمد، كىو عن كالده اإلماـ جعفر الصادؽ، العريضي
كٮبا عن ، كعمو ا٢بسن، كىو عن كالده السبط ا٢بسْب، كالده اإلماـ علي زين العابدين
ا ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كجدٮب، كأمهما الزىراء، ـر اهلل كجهوأبيهما أمّب ا٤بؤمنْب علي ك

عن رب العا٤بْب تقدس ، كىو صلوات اهلل كسبلمو عليو عن جريل عليو السبلـ، كسلم
 .(1)كتعأب

 :وكتبو مؤلفاتو: ثالثا
ك بعض قصائده ، قد طبعت كترجم بعضها إٔب لغات عديدة، ترؾ ا٢بداد عددنا من ا٤بؤلفات

كحسبك أف كتبو زبدة ؛ ت عدة شركح لراتبو كلورده اللطي كما كتب،  ألفت الشركح عليها
كىي نراس الدعوة ُب  ، كأسفارىا الشارحة ٥با ٓب يتطرقها كٓب يتجاكزىا اعتقاد، الكتاب كالسنة
كأكراده ا١بامعة ا٤بتجدد طبعها مرة بعد أخرل ، كمكاتباتو، كقل كذلك ُب رسائلو، كل عصر

، كالتهذيب، يدكالتوح، الفقو: كمعظمها مزيج من(ِ). ُب األصقاع اإلسبلمية إٔب يومنا ىذا
 ىذهك ، رسالة ا٤بعاكنةال  إذ ، من عمرهبع عشرة اسالكقد بدأ التألي  ُب ، كا٢بكم، كالتاريخ

 :ىي مؤلفاتو
 النصائح الدينية كالوصايا اإلٲبانية. 
 الدعوة التامة كالتذكرة العامة. 
 رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة. 
  كاألصوؿ ا٢بكميةالفصوؿ العلمية. 

                                                           

ا٢بداد: علوم بن أٞبد بن ا٢بسن ا٢بداد، ا٤بواىب كا٤بنن ُب مناقب قطب الزمن ا٢بسن، الناشر مقاـ اإلماـ   (ُ) 
  .ُٔٓ- َٔٓـ، ص َُُِ -ىػ ُِّْ، ُا٢بداد بَبًن ا٢باكم، ط

 . ُُ- َُا٢بداد: ٜبرات الوداد ا٤بقتطفة من حياة اإلماـ ا٢بداد، ص   (2)
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  األعمارٗبا ٲبر باإلنساف كينقضي لو من  اإلدكارسبيل. 
 النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية. 
 كتاب ا٢بكم. 
 ا٤بسائل ةجوبأإٙباؼ السائل ب. 
  آداب سلوؾ ا٤بريدرسالة. 
 الوصايا النافعة. 
 عقيدة اإلسبلـ. 
  ُب الصبلة على النيب ا٤بختار األبرارٙبفة. 
 ( ديواف شعر) الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو. 
 ( ٨بطوط) نظم ا٢بق الرشيد ُب رسالة ا٤بريد 
 مكاتباتو كيتكوف من ٦بلدين. 
 كسيلة العباد من الدعوات كاألكراد ا٤بأثورة عن الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ. 
 ٝبع تلميذه الشيخ أٞبد بن عبد الكرًن الشجار اإلحسائي  تثبيت الفؤاد: كبلمو

 .كيتكوف من ٦بلدين
ُّجة ك ، كما ُب كتايب غاية القصد كا٤براد،  كأفردت ترٝبتو بالتألي ، ترجم لو كثّبكفكقد 

ككتاب اإلماـ ا٢بداد ٦بدد القرف الثاين عشر ا٥بجرم ، ٧بمد زين بن ٠بيطالفؤاد للسيد 
 .للدكتور مصطفى بدكم كغّبىا

 :ومآثره ثناء العلماء عليو: ارابع
لرٞبن بن شيخ مؤب عيديد كاف شيخو عبدا،  أقواؿ معاصرم اإلماـ ا٢بدادنذكر : أكال   

و السيد كقاؿ عن. شيخ القبيلة يعِب آؿ باعلوم: مرحبان بسيد ا١بماعة كمرة يقوؿ: يقوؿ لو
إنو بلغ : عنو السيد أٞبد بن عمر ا٥بندكاف كقاؿ. إنو أمةه كحده: عمر بن عبدالرٞبن العطاس

بن علوم ا٢بداد  السيد عبداهلل: العيدركس اهللو السيد علي بن عبدكقاؿ عن، رتبة االجتهاد
الفائق على األمثاؿ ، اشتهر كسلفو با٢بداد: كقاؿ عنو ا٤بؤرخ الشلي، سلطاف آؿ باعلوم

كىداىم إٔب سبيل الرشاد كبلغ ، كشاد كدؿ كثّبان من العباد، الذم شيد ربوع الفضل، كاألنداد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
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ل عن الدين ا٤بناض، كالداعي إٔب اهلل بسره كإعبلنو، ل زمانوإماـ أى، هناية السوؿ كا٤براد
 .الغِب عن الدليل كالتبياف، ا٤بشار إليو بالبناف ُب العلـو كالعرفاف، ا٢بنيفي بقلمو كلسانو

إف اإلماـ ا٢بداد بلغ رتبة االجتهاد ُب علـو : أٞبد بن زين ا٢ببشي إلماـيذه اكقاؿ عنو تلم 
ىذا ما قاؿ عنو مشاٱبو ؛ دد ٥بذه العلـو ُب ىذه األزمافكىو اَّ، كاإلحسافاإلسبلـ كاإلٲباف 
كاستمر اغتباط أىل ، ع أىل عصره على عظمتو كرفعة قدرهكقد أٝب، كمعاصركه كتبلمذتو
؛ نثرا أكإال كيذكر اإلماـ ا٢بداد إما شعران فبل يكاد يعقد ٦بلس علم ، بلده بو كبشعره كنثره

؛ كىو ٦بدد طريقة السادة آؿ باعلوم( بػ شيخ اإلسبلـ) يلقبك ، بأنو ٦بدد أيضاكقاؿ عنو 
عبد اهلل بن علوم ا٢بداد بقصيدة  إلماـعلي بن ٧بمد ا٢ببشي كامتدح ا إلماـجاء اكقد 
 : مطلعهانو ا٤برجع ٥بم كالقصيدة كأ، اإلماـ ا٢بداد عند أىل طريقتوتثبت مقاـ  عصماء
 ثبتت قواعد شيخنا ا٢بداد  ***داد ػػػػػػػػػػػػػاد كاإلمػػػػػػػػػح كاإلرشػػػػػػػػػػػػػػبالفت                 
 دادػػػػػػػػػػػػػليفة األجػػػػػػأسبلفو كخ ***مستجمع السر الذم اتصفت بو                  
 كاأل٪بادقد شاع ُب األغوار  ***هم ػػلػػػػػػػراـ فضػػػػػػػلسل عن كػػفرعه تس                 

 صح كاإلرشادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأقامو للن ***و ػػػػػػػػػػػػوة خلقػػػػػهره لدعػػػػػػػػػػػػػػػق أتػػػػػػػػػػػا٢ب     
 رية ىادمػػػر داع و للبػػػػعن خي ***وره ػػػػػع أمػػػػػػيػػػػيفة ُب ٝبػػػػػػػػػػػػػو ا٣بلػػػػفه     
 كل الورل من حاضرو أك باد***تدم بعلومو ػػػػػػػػػػػػػػا٤بهاـ ػػػػػػػػػػػػػػػفهو اإلم     
 ادػػوره الوقػػػػػػػػبحوف بنػػػػػػػمستص ***عده ػػػطريقة بػػػػػػػفجميع من سلك ال     
 (ُ)ن األكالدػػػػػػو من أحسػػػهو ػػػػػػف *** حمدػػػػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػػػػػْب النػػػػػػػػرت بو عػػػػػق        

قل أف : -اهللرٞبو -٧بمد الشاطرم ا٤بؤرخ كمن علماء العصر ا٢بديث من أىل بلده قاؿ عنو 
تنتشر كتب أحدو من أقراف ا٢بداد كما انتشرت كتب ا٢بداد كتآليفو فقد طبعت مصنفاتو 

كمعظمها مزيجه ، كقد ترٝبت بعض كتبو للغات أخرل كانتفع ُّا خلق كثّب، طبعات عديدة
اتبو كشرح بعضها كما تاريخ كا٢بكم كقد طبعت أكراده كر كالتهذيب كالمن الفقو كالتوحيد 

طبع ديوانو عدة مرات كانتشر كل ذلك لسبلسة أسلوبو كسهولة تعبّبه كقوة براىينو كقل أف 
يعقد ٦بلسه أك كعظه أك تذكّبه ُّذه الببلد إال كيستشهد فيو من كبلمو كما أف أشعاره تنشد 

ّبىا كقل أف ٘بد كاعظان حضرميان إال كٯبعل من كبلـ ا٢بداد ا٤بنثور أيضان ُب مناسبة األفراح كغ

                                                           

 .ُٗٓا٢ببشي: ديواف اإلماـ علي بن ا٢ببشي، ا١بوىر ا٤بكنوف، ص  (1)
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كقاؿ عنو الشيخ حسنْب ٧بمد ٨بلوؼ مفٍب مصر قاؿ ُب ا٤بقدمة . كا٤بنظـو منطلقان لوعظو
الٍب كتبها ٤بؤلى  اإلماـ ا٢بداد النصائح الدينية ككاف مؤلىفان كاضحان ُب عباراتو قويان ُب أسلوبو 

يات من القرآف كاألحاديث النبوية كاألقواؿ ا٤بأثورة عن األئمة كينتزع من ٧بققان ُب ٕبثو بآ
 يبقى مقاؿه لقائل كال دخائل النفس ككساكس الصدر كل شبهة كيعاِب كل نزعة حٌب ال

اإلماـ ا٢بداد ٦بدد القرف ) بدكم كتابو الرائعالكأل  عنو الدكتور مصطفى . جوابه لسائل
القصيدة الٍب ، ( مفٍب تعز) إبراىيم بن عمر بن عقيلاإلماـ جاء ُب قصيدة ك ( الثاين عشر

قاؿ فيها عن سيدنا عبد اهلل بن  ذكر فيها سلسلة سنده ُب األخذ كالتلقي إٔب رسوؿ اهلل 
 :علوم ا٢بداد
 فرادً كاأل افػػػػػػػػػػػػػػػػػػعياألأحد من   ***لهم ػػػػػػػػػػػهم ما مثػػػػػػػػػػابة أقرانػػػػصػػػػػػػػػػػػكع             
 فهم النجـو ٠بت عن التعدادً  ***م ػػفاهتػػػػػػػعد صػػػػػػػػػػػـو كال تػػػجػػػد النػع             
 ادً ػػػػػػػػػػػػػػرشُب قرنو ا٢بداد ذم اإل *** ديننا ددػػجػػػػقطب ا٤بػػػػأخذكا عن ال             
 ادً ػػػػػػػػوتو كرقػػائو من مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدع ***دل ػػػػٓب ا٥بػػػأحسند الذم ػػالسيد ال             
 مادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمد ا٢بػعلوم ابن م ***بنا ػػػػػػػػػجل حبيػػػػػػػػيخ عبد اهلل نػػػػػػػػػػػػػػالش             
 نقادػػبلؿ ليس با٤بػػػػػمن ذم ض ***دل ػػػػػػػػػػػػػػق ا٤ببْب فكم ىػػػٔب ا٢بإداع              
 ادػػػػػػػػػػػػػػػػز برشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالـز طريقتو تف ***ل ػػػػل كموصػػػػػػػّب كاصػػػػػػػػػػلم منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع             
 ا٢بدادرة ػػػػػػس العتػػػػػػػمػحر شػػػالب ***ماـ حدث كال حرج عليك عن اإل             
 يادػػػػػػػػػػمو الفػػػػػػػػػنيب كعلػػػػػػػػػػػػإرث ال ***ا أكاله من ػػػػطاه مػػػػػػػػسبحاف من أع             
 مادػػػػػفوة من راسخ كعػػػػػػػعن ص *** رقهاػػػػػػػع طػػػػػػػػػداد جامػػػػػامنا ا٢بػػػػػػػػػػكأم             

أكؿ ٧بـر  بالناس إمامان ُب ا٢بـر ا٤بكي صبلة الفجر يـو ا١بمعةأنو بعد حجو صلى  من مآثرهك 
ف لو ىذا البيت من الشعر ٨بطوط ٗباء الذىب فوؽ ا٢بجرة أىػ كمن مآثره ََُٖعاـ 

 كىوكال يزاؿ إٔب اآلف الشريفة على صاحبها أفضل الصبلة كالسبلـ 
 (ُ) لو عظم الرٞبن ُب سيد الكتب ***نيب عظيم خلقو ا٣بلق الذم 

 
 

                                                           

، ص   (ُ)    .ٗٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :وطريقتوومذىبو  عقيدتو: الثالث المطلب
 :مذىبو في االعتقاد: أوال

يٍعتػىقىدي الذم ييٍذىىبي إليوىو : ا٤بذىب ُب اللغة
فو كيقاؿ ، (ُ)كالطَّريقةي ، ا٤ب كىذىىىبى مىٍذىىبى فيبلى

بنا رىأىل ًفيًو رىٍأينا يًن مىٍذىى هي كىطىرًيقىتىوي كىذىىىبى ُب الدٍّ  (ِ). قىصىدى قىٍصدى
ذكر نزران يسّبان عن سوؼ أك ، األشعرمُب االعتقاد ىو ا٤بذىب مذىب اإلماـ ا٢بداد 

ىو أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن أيب بشر إسحاؽ بن سآب بن إ٠باعيل بن عبد : األشعرم
كلد ؛ أيب موسى األشعرماهلل بن موسى بن ببلؿ بن أيب بيردىةى عامر ابن صاحب رسوؿ اهلل 

رٞبو اهلل ببغداد ، ُب سنة ثبلث كثبلثْب كثبلٜبائةتو ك ، ستْب كمائتْب بالبصرةرٞبو اهلل سنة 
 .كدفن بْب الكرخ كباب البصرة
تبعو ك ، ٍب درس االعتزاؿ على أيب علي ا١ببَّائي، من بيت سٌنة كاف أبو ا٢بسن األشعرم سٌنيػان 

 كنادل بأعلى صوتو، ُب ا٤بسجد ا١بامع بالبصرة يـو ا١بمعة كرسٌيان   ىٍب تاب كرىقً ، ُب االعتزاؿ
بن فبلف كنت أقوؿ ٖبلق  أنا فبلف، من عرفِب فقد عرفِب كمن ٓب يعرفِب فإين أعرفو بنفسي

معتقد للرد ، كأنا تائب مقلع، ف أفعاؿ الشر أنا أفعلهاأك ، ارف اهلل ال تراه األبصأك ، القرآف
سهم حٌب نشأ األشعرم ؤك كانت ا٤بعتزلة قد رفعوا ر ك ، يبهمعلى ا٤بعتزلة ٨برج لفضائحهم كمعا

 .فحجزىم
فتأدبوا بآدابو ، كفحوؿ األئمة، من أكابر العلماء، كقد استفاد من األشعرم خلق كثّب

إذ كاف ، كنصرة أىل السنة، كاتبعوا طريقتو ُب الذب عن الدين، كسلكوا مسلكو ُب األصوؿ
كقد ، كىم من أعياف األئمة كمشاىّب القـو، بوفضل ا٤بقتىدم يدؿ على فضل ا٤بقتدىل 

 ُب كتابو، أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل بن عساكر، ذكرىم مؤرخ الشاـ كحافظها
الذم ألفو ُب الدفاع عن ( األشعرم ا٢بسن أيب اإلماـ إٔب نسب فيما ا٤بفَبم كذب تبيْب)

قاضي  كقد افرد، كثناء األئمة عليو، كمؤلفاتو، الشيخ أيب ا٢بسن األشعرم مع ذكر مناقبو
خاصا بذكر  القضاة الشيخ تاج الدين ابن اإلماـ قاضي القضاة تقي الدين السبكي فصبلن 

                                                           

: ، الناشرالعرقسوسي نعيم ٧بمد: ٙبقيق ،احمليط القاموس الفّبكزآبادل، يعقوب بن ٧بمد طاىر الفّبكزآبادل: أبو ( ُ)
 .ٖٔ/ُـ، ، فصل الراء، ََِٓ - ىػُِْٔ، ٖلبناف، ط – بّبكت، كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة

 ا٤بكتبة: الكبّب، الناشر الشرح غريب ُب ا٤بنّب ٤بصباحاا٢بموم،  ٍب الفيومي علي بن ٧بمد بن الفيومي: أٞبد ( ِ)
 .َُِ/ُبّبكت،  - العلمية
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 طبقات) كذلك أثناء ترٝبتو ُب كتابو، أكابر ا٤بنتسبْب إٔب الشيخ أيب ا٢بسن األشعرم
أبو ا٢بسن األشعرم  الشيخ، شيخنا كقدكتنا إٔب اهلل تعأب)) :كقد افتتح ترٝبتو بقولو( الشافعية
، كناصر سنة سيد ا٤برسلْب، كإماـ ا٤بتكلمْب، شيخ طريقة أىل السنة كا١بػماعة، البصرم

سعينا يبقى أثره إٔب يـو يقـو الناس ، كالساعي ُب حفظ عقائد ا٤بسلمْب، كالذاب عن الدين
كقاـ ُب نصرة مٌلة ، ٞبى جناب الشرع من ا٢بديث ا٤بفَبل، كتقي بر، إماـ حر، لرب العا٤بْب

حٌب نقَّى الصدكر ، كما برح يدِب كيسّب كينهض بساعد التشمّب، اإلسبلـ فنصرىا نصرنا مؤزرنا
ككقى بأنوار اليقْب من الوقوع ُب كرطات ما ، كما ينقى الثوب األبيض من الدنس،  من الش بو
رٞبو -لبغدادم بكر ا كترجػمو ا٢بافظ أبو(ُ) ((فلم يَبؾ مقاالن لقائل كأزاح األباطيل، التبس
صاحب الكتب كالتصاني  ُب الرد على ا٤بلحدة كغّبىم من )) :وُب تاريخ بغداد بقول -اهلل

 (ِ) ((ا٤بعتزلة كا١بهمية كا٣بوارج كسائر أصناؼ ا٤ببتدعة
إماـ األئمة ، ألمةكناصح ا، الشيخ اإلماـ ناصر السنة)) :ما نصو -رٞبو اهلل-كقاؿ اليافعي 

حامل راية منهج ا٢بق ذم النور الساطع كالرىاف ، ا٤ببدعْب ا٤بارقْبج كمدحض حج، ا٢بق
كىو ٧بدث ، كيكفي ُب بياف فضل أيب ا٢بسن األشعرم ثناء ا٢بافظ البيهقي عليو(ّ) ((القاطع

 آباءذكر شرؼ ، فقاؿ كبلما أكرده بطولو التاج السبكي فيو، زمانو كشيخ أىل السنة ُب كقتو
-ٍب قاؿ البيهقي ، مع ذكر نسبو، اعتقاده كفضلو ككثرة أصحابوكحسن ، كأجداد أيب ا٢بسن

إٔب أف بلغت النوبة إٔب شيخنا أيب ا٢بسن األشعرم فلم ٰبدث ُب دين اهلل )) :-رٞبو اهلل
ثنا كٓب يأت فيو ببدعة بل أخذ أقاكيل الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم من األئمة ُب ، حىدى

 ػ (ْ) ((فنصرىا بزيادة شرح كتبيْب، أصوؿ الدين

                                                           

 كعبد ٧بمد ٧بمود ٙبقيق الكرل، الشافعية طبقات،، السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين السبكي: تاج ( ُ)
 .ّْٕ/  ّىػ، ُُّْ، ِكالتوزيع، ط كالنشر للطباعة ىجر: ٧بمد الناشر الفتاح

القادر، ،  عبد مصطفى: ٙبقيق ،تاريخ بغداد ،البغدادم ا٣بطيب علي بن أٞبد ا٣بطيب البغدادم: ابوبكر ( ِ)
 .ّْٔ/ ُُىػ،  ُُْٕ، ُبّبكت، ط – العلمية الكتب دار: الناشر

 من يعتر ما معرفة ُب اليقظاف كعرة ا١بناف مرآة، اليافعي أسعد بن اهلل عبد الدين عفي  ٧بمد اليافعي: أبو ( ّ)
 .ِِٓ/ِـ، ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: الزماف، الناشر حوادث

 .ّٕٗ/ ّالسبكي: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية،  ( ْ)
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كقد صن  الشيخ العبلمة ضياء الدين أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن عمر بن يوس  بن 
رد فيها على ( زجر ا٤بفَبم على أيب ا٢بسن األشعرم) رسالة ٠باىا -رٞبو اهلل-عمر القرطيب 
ك٤با كق  عليها الشيخ تقي الدين بن دقيق ، الذين ىجوا اإلماـ األشعرم، بعض ا٤ببتدعة

كإ٭با ىو ، مذىبا ئكٓب ينش، اعلم أف أبا ا٢بسن ٓب يبدع رأيا)) :فقاؿ قرتو -رٞبو اهلل-العيد 
فاالنتساب إليو إ٭با ، مناضل عما كانت عليو صحابة رسوؿ اهلل ، مقرر ٤بذاىب السل 

كٛبسك بو كأقاـ ا٢بجج كالراىْب عليو فصار ، ىو باعتبار أنو عقد على طريق السل  نطاقا
كلقد قلت مرة للشيخ اإلماـ  -أشعريا–الدالئل يسمى  ُبذلك السالك سبيلو  ُبا٤بقتدل بو 
عدة طوائ  من أتباع الشيخ كٓب يذكر إال  ُبأنا أعجب من ا٢بافظ ابن عساكر ، رٞبو اهلل
، كلو كَب االستيعاب حقو الستوعب غالب علماء ا٤بذاىب األربعة، كعددا قليبل، نزرا يسّبا
فقاؿ إ٭با ذكر من اشتهر با٤بناضلة عن أىب ا٢بسن ، ينوف اهلل تعأبأىب ا٢بسن يد برأمفإهنم 

كقد ذكر الشيخ شيخ اإلسبلـ ، كإال فاألمر على ما ذكرت من أف غالب علماء ا٤بذاىب معو
بن عبد السبلـ أف عقيدتو اجتمع عليها الشافعية كا٤بالكية كا٢بنفية كفضبلء اعز الدين 
، زمانو أبو عمرك بن ا٢باجب ُبككافقو على ذلك من أىل عصره شيخ ا٤بالكية ، ا٢بنابلة

 (ُ) ((كشيخ ا٢بنفية ٝباؿ الدين ا٢بصّبل
كعليك )) :يقوؿ ا٤بذىب شعرممذىبو ُب االعتقاد فهو أك٥بذا فقد اٚبذه اإلماـ ا٢بداد 

بْب سائر الفرؽ  كىي ا٤بعركفة، على منهاج الفرقة الناجية، بتحسْب معتقدؾ كإصبلحو كتقوٲبو
، كأصحابوكىم ا٤بتمسكوف ٗبا كاف عليو رسوؿ اهلل ، بأىل السنة كا١بماعة، اإلسبلمية

ُب نصوص الكتاب كالسنة ا٤بتضمنة لعلـو ، عن قلب سليم، كأنت إذا نظرت بفهم مستقيم
علمت كٙبققت أف ا٢بق مع ، كطالعت سّب السل  الصاّب من الصحابة كالتابعْب، اإلٲباف
فقد رتب  -رٞبو اهلل  -نسبة إٔب الشيخ أيب ا٢بسن األشعرم، ا٤بوسومة باألشعرية الفرقة

جتمعت عليها الصحابة كمن بعدىم اكىي العقيدة الٍب ، قواعد عقيدة أىل ا٢بق كحرر أدلتها
كىي عقيدة ٝبلة أىل ، مكافعقيدة أىل ا٢بق من أىل كل زماف ك كىي ، من خيار التابعْب

، كىي ٕبمد اهلل عقيدتنا، و القاسم القشّبم ُب أكؿ رسالتوبالتصوؼ كما حكى ذلك أ

                                                           

 .ّٓٔ/ّالسبكي: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية،   (ُ)
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كعقيدة أسبلفنا من لدف ، كعقيدة إخواننا من السادة ا٢بسينيْب ا٤بعركفْب بآؿ أيب علوم
 (ُ) ((إٔب يومنا ىذارسوؿ اهلل 

كما خرج عنها فهو ، ىل االعتقاد ا٢بق منحصر ُب عقيدة األشعرم  اإلماـ ا٢بداد لئكس
فاؽ غّبه لكونو كإ٭با ، حق كباطلكما خرج عنها فيو ، عقيدتو ىي ا٢بق)) :فقاؿ، باطل

قاؿ اإلماـ  (2) ((كفوض األمر إٔب اللَّو، على مراد اللَّو، كٗبا جاء عن اللَّو، قاؿ آمنت باللَّو
 :ا٢بداد 

نػٍهىلي الصَّاُب  *** اٍعًتقىاًدًؾ ًإن وي  كيٍن أىٍشعىرًيٌان ُب ك                 (3)عىًن الىٍزيًغ كىاٍلكيٍفرً  ىيوى اٍلمى
يصنفها حسب مشتهاه كينسب إليها ما يعجب  ا٢بسن األشعرم كل أيبقلت عقيدة اإلماـ 

يقتبس من تلك  كصار كل، هنا الفت فيها ا٤بؤلفاتأل، منتقدان ٥با أكمعتقدان كاف ىواه سواء  
ىذه  لذلك تعدد عند ا٤بتأخرين ا٢بكم على، تلك العقيدة إٔبما يوافقو كينسبو ، ا٤بؤلفات
بالقبوؿ قركنان كثّبة  األمةف ا٤بنهج األشعرم ىو منهج حق تلقتو أ: كا٤بنهج كالصواب، العقيدة

كلو عليها  كأثُب، اـ ا٢بداد تبُب تلك العقيدةكاإلم، كاعتنقو أكابر علماء األمة اإلسبلمية
االتباع  غّبه من كأما، منهج ا٤بتقدمْب من السل  كعقيدة االشعرم، بعض االختيارات

نو من تلك العقيدة الٍب تبناىا اإلماـ ا٢بداد كآؿ باعلوم ف ٪بـز أكا٤بتأخرين فبل نستطيع أ
، كيناُب التنزيو، ويكٝبيع صفات اهلل ٩با يوىم التشب)) :عموما كما صرح ىو بذلك فقاؿ

كإما ؛ كىو مذىب السل ، مع اعتقاد التنزيو، إما السكوت عن التأكيل: فهو على ا٤بذىبْب
انتهى ٗبعناه كمذىبنا ، ىو البلئق ٔببلؿ اهلل كقدسو كٞبل ما كرد على ما، ا٣بوض ُب التأكيل

 (4) ((ُب ذلك مذىب السل 
 

                                                           

كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة للراغبْب من ا٤بؤمنْب ُب سلوؾ طريق اآلخرة،  ةعبداهلل بن علوم ا٢بداد، رسالة ا٤بعاكنا٢بداد:   (ُ) 
  .ٕٔ صىػ، ُُّْ، ِط، دار ا٢باكم

أٞبد بن عبدالكرًن الشجار ا٢بساكم، ٙبرير أٞبد بن ا٢بسن بن عبداهلل ا٢بداد، تثبيت الفؤاد بذكر ا٢بساكم:   (ِ) 
 .ُٖٗ/ُ، ٦ُبالس عبداهلل ا٢بداد، دار ا٢باكم، ط

، ص  (ّ)    .َِٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد، الدر ا٤بنظـو
ئس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، الناشر دار ا٢باكم للطباعة  كالنشر عبداهلل بن علوم ا٢بداد، النفاا٢بداد:   (ْ) 

 .ُٕٕصىػ، ، ُُْْ، سنة ُكالتوزيع، ط
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 :مذىبو الفقهي: اثاني
قاؿ أٞبد ، يطلق على الطريق كمكاف الذىاب كزمانو، مصدر ميمي: ا٤بذىب ُب اللغة

كنقل عند الفقهاء من (1) ((ا٤بذىب ُب األصل ٧بل الذىاب كالطريق احملسوسة)) :الصاكم
، فيما ذىب إليو إماـ من األئمة ُب األحكاـ االجتهادية، إٔب ا٢بقيقة العرفية، اللغوية حقيقتو
ىو ا٤بذىب الشافعي ، علوم أيبىل حضرموت كمذىب آؿ البيت من السادة آؿ أ كمذىب

كبقي فيها إٔب يومنا ، أكؿ من أدخل ا٤بذىب الشافعي إٔب حضرموت (ِ)ككاف اإلماـ ا٤بهاجر
 (ّ). ىذا

د كأرل ككنت أعتق يقوؿ؟ إيش مذىبكم كقد سئل ، شافعيُب الفقو فهو كاإلماـ ا٢بداد 
مذىيب : فقلت، من اإلنكار فخشيت، كأردت أف أقوؿ لو ذلك، إ٭با مذىيب الكتاب كالسنة

أسبلفنا كلهم على مذىب اإلماـ : فقلت، الكتاب كالسنةإ٭با مذىبك ، ال: فقاؿ، شافعي
كخشي ، ئد ُب الببلدكقاؿ ُب مكاتبة لو أ٭با اعتنق ا٤بذىب الشافعي لكونو السا(ْ)الشافعي
أف يقوؿ  أىبلكصار ، كإال فهو ُب ا٢بقيقة بلغ رتبة االجتهاد، تباعو من تغّب ا٤بذىبعلى أ

كقد ذكر سبب ، (ٓ) ((مذىبنا إال الكتاب كالسنةكما )) كقد قاؿ، أف مذىبو الكتاب كالسنة
من األخذ ٗبذىب ، كلوال ما جرل عليو سلفنا)) :أسبلفو ا٤بذىب الشافعي فقاؿ اعتناؽ
إذا تأملتها رأيت أهنا ىي  ألف فيو مسائل، كاف أحببنا أف نأخذ ٗبذىب مالك،  الشافعي
ألنو ، كلكن الشافعي مالكي، ا٤بدينةكعمدتو ما أٝبع عليو أىل ، ألنو عآب ا٤بدينة، السنة

على علـو  كق ك ، لككقد أتقن مذىب ما، مالككلكن ٤با تأخر عن ، تلميذه أخذ عنو

                                                           

 ا٤بعركؼ ا٤بسالك ألقرب السالك ا٤بالكي، بلغة بالصاكم ا٣بلوٌب، الشهّب ٧بمد بن أٞبد العباس الصاكم: أبو ( ُ)
 .ُٔ/ ُتاريخ،  كبدكف بدكف: الطبعةا٤بعارؼ،  دار: الناشر الصغّب الشرح على الصاكم ٕباشية

ىو أٞبد بن عيسى بن ٧بمد بن علي العريضي بن جعفر الصادؽ بن ٧بمد الباقر بن علي زين العابدين ابن ( ِ)
ا٢بسْب ابن علي بن ايب طالب، جد السادة العلويوف ُب حضرموت لقب با٤بهاجر ألنو ىاجر من البصرة فارا بدينو من 

ىػ كقره معركؼ، كانتشرت ذريتو ّْٓحٌب كصل إٔب حضرموت كاستقر كتوُب ُّا با٢بسيسة سنة الفًب ُب العراؽ كتنقل 
 كمن أراد االستزادة فعليو بأدكار التاريخ ا٢بضرمي للشاطرم أك نسيم حاجر البن عبيداهلل عبدالرٞبن السقاؼ .

 .ُُٔ/ ُالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ّ)

 .َّٕ/ُ، ا٢بساكم: تثبيت الفؤاد  (ْ) 
 .ّٔ/ِا٤برجع السابق:  (ٓ) 
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، ٍب جاء بعده اإلماـ أٞبد، فخالفو ُب بعض ا٤بسائل، كأحاديث أخرل ٓب يق  عليها مالك
 (ُ) ((فى ا٤بذاىب الثبلثة لذلك مذىب كاحداأفكى ، كتتبع مذىب الشافعي كحىٌرره

 .عمومان فمذىبو شافعي كلكن لو بعض االختيارات الٍب ٚبال  ا٤بذىبك 
 :طريقة اإلمام الحداد: اثالث

كىطىرًيقىةي الرَّجيًل . السٍّّبة: كالطَّرًيقة: ىي السّبة كا٤بذىب قاؿ ابن منظور: الطريقة ُب اللغة
، كفبلف حسن الطريقة، أم على حالة كاحدة، ما زاؿ فبلف على طريقة كاحدة: يػيقىاؿي ، مىٍذىبو

أف لو استقاموا  (ِ) چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ چكقولو تعأب؛ كالطريقة ا٢باؿ
طريق أىل السنة كا١بماعة ىو الطريق ك ، (ّ) ة ا٥بدلأراد لو استقاموا على طريق؛ على الطريقة

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   چ ٹ ٹفقد ، الذم يلـز كل مسلم اتباعو

چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ
ل اإلماـ أٞبد ك كر  (ْ)

ٍب خط ، ىذا سبيل اهلل)) :ٍب قاؿ، خطا خط لنا رسوؿ اهلل : قىاؿى  عن ابن مسعود 
على كل سبيل منها  -متفرقة : قاؿ يزيد -ىذه سبل : ٍب قاؿ، خطوطا عن ٲبينو كعن مشالو

فتفرؽ بكم ، تتبعوا السبلكإف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه كال ) :ٍب قرأ، ( شيطاف يدعو إليو
 ىذا الصراط ا٤بستقيم بسنتو كما قاؿ تعأبكقد بْب النيب ( 5)  ((عن سبيلو

كركل ابن ماجو ( ٔ) چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ
ككجلت ، موعظة ذرفت منها العيوف كعظنا رسوؿ اهلل : يقوؿ عن العرباض بن سارية 

قد )) :قاؿ؟ فماذا تعهد إلينا، إف ىذه ٤بوعظة مودع، اهلليا رسوؿ : فقلنا، منها القلوب
من يعش منكم فسّبل ، ال يزيغ عنها بعدم إال ىالك، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارىا

                                                           

 .ّٕٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ُ) 
 ُٔاآلية ا١بن: سورة ( ِ)

  دار: لساف العرب، الناشر، األنصارم منظور ابن الدين على ٝباؿ بن مكـر بن ابن منظور: ٧بمد ( ّ)
 .َِِ/ َُىػ،  ُُْْ - ّبّبكت، ط – صادر
 ُّٓسورة األنعاـ: اآلية ( ْ)
ٙبقيق: شعيب  ،مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل اٞبد، أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل،أخرجو أٞبد ُب مسنده: ( ٓ)

 . َِٕ/ٕ، ُِْْرقم ا٢بديث ـ،  ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُاألرنؤكط  كآخركف، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

 ْْ :اآليةالنحل: سورة ( ٔ)
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عضوا عليها ، كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب، فعليكم ٗبا عرفتم من سنٍب، اختبلفا كثّبا
 حيثما قيد ، فإ٭با ا٤بؤمن كا١بمل األن ، حبشياكإف عبدا ، كعليكم بالطاعة، بالنواجذ
 (ُ)  ((انقاد

السنة سفينة  -رٞبو اهلل–قاؿ اإلماـ مالك ، االعتصاـ بالسنة ٪باةسلفنا يقولوف ك٥بذا كاف 
كا٢بمد هلل فقد ركب الصحابة ىذه السفينة كأمركا ، كمن ٚبل  عنها غرؽ، نوح من ركبها ٪با
، فلم يبق عذر ألحد ُب ٨بالفة طريقهم، إلينا السنة كبلغوىا لنافنقلوا ، األمة ٝبيعان بركوُّا
كأما طريقتنا فبل ٰبتاج من حيث اإلٝباؿ إٔب )) :يقوؿإذ اإلماـ ا٢بداد  ةكىذه ىي طريق
 (2) ((كاالقتداء بالسل  الصاّب ال غّب، ُب الكتاب كالسنة: الشرح كإ٭با ىي

 : وفاتوالرابع  المطلب
إنو رٞبو اهلل ُب )) :قاؿفكىو الذم تؤب ٛبريضو كحظي بذلك ، حسن سيدحكى كلده ال

كلمتاف  ))كٓب يزؿ يلهج بو كىو قولو، لبخارممرضو كاف كثّب التكرير آلخر حديثو ُب ا
ثقيلتاف ُب ا٤بيزاف حبيبتاف إٔب الرٞبن سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل ، خفيفتاف على اللساف

ذم  ٕليلة الثبلثاء ، كاف ذلك ٫بو ثلث الليل األكؿ،  ركحو الزكية فاضتك٤با . (3) ((العظيم
قضاىا ُب نشر العلـو اإلسبلمية ، عن عمر قارب التسعْب عاما، ىػ ُُِّالقعدة احملـر سنة 
كار٘بت األرض ٤بوتو كارتاعت ا٣ببلئق ، إال صباحان  كما تهر خر كفاتو. كالدعوة إٔب اهلل

ا٢بسن كالسيد عمر بن  لسيدكتؤب غسلو كلده ا، كتسارعت من ٝبيع البلداف ٢بضور جنازتو
كدفن كقت ، من عشرين ألفان  كحضر جنازتو ٫بو، علومحامد كصلى عليو بالناس كلده 

، كأس  الناس على فقده كقد رثي بعدة مراث؛ ـ على جنازتولكثرة الزحا، غركب الشمس
 .فعلى مثلو فليبكى ، كباألخص أكلئك الذين ٓب يسعدكا ُب حياتو باألخذ عنو كاالتصاؿ بو

 فقد ثلمت من اإلسبلـ ثلمة  *** إذا ما مات ذك علم كتقول

                                                           

 عبد فؤاد ٧بمد: ٙبقيق ،سنن ابن ماجو القزكيِب، يزيد بن ٧بمد اهلل عبد أبو ماجة أخرجو ابن ماجو ُب سننو: ابن( ُ)
، باب اتباع سنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْبا٢بليب،  البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الباقي، ، الناشر
 .ُٔ/ُ، ّْرقم ا٢بديث 

 .ّٕٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ِ) 
ٙبقيق ٧بمد زىّب بن ناصر، ، دار  ،صحيح البخارم البخارم، إ٠باعيل٧بمد بن أخرجو البخارم ُب صحيحو:  (ّ) 

 .ٖٔ/ ٖ، َْٔٔ، رقم ا٢بديث ىػ، باب فضل التسبيحُِِْ، ُطوؽ النجاة، ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/1132_%D9%87%D9%80
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 الثالث المبحث
 منهجو في االستدالل في العقيدة

 : تمهيد
ا٤بعتمدة ، اعتمد على ا٤بصادر الرئيسة تبْب ٕب أنو، ماـ ا٢بدادمن خبلؿ قراءة مؤلفات اإل

الكتاب كالسنة : ىذه ا٤بصادر ىي، هاكفهمالعقيدة عند أىل السنة كا١بماعة ُب تلقي 
رٞبهم اهلل -ٍب فهمها على ضوء القواعد الٍب سار عليها كقررىا سلفنا الصاّب ، (ُ)كاإلٝباع
قية ا٤بواضيع الدينية كا٣بل يعرض)) :فها الشاطرم بقولوكطريقتو ُب التألي  كما كص -تعأب

ٍب ، الوعظية عرضا حسنا كيدعم كبلمو باآليات القرآنية ٍب يثِب باالحاديث النبوية كاألبواب
موقفان اإلماـ ا٢بداد كقد اٚبذ (ِ) ((ة كالعلماء كا٢بكماء نثرا كنظماعن الصحاب باألثاريثلث 

ل مؤيدان ٤بدرسة أى، العقيدة رافضان ٤بواق  ا٤بتكلمْب كطريقتهم ُب االستدالؿ على مسائل
 : اآلتية طالبإٔب ا٤ب بحثا٤بىذا كقد قسمت . السنة كطريقتهم

، كيبحث ٙبتو موقفو من ا٤بصادر الرئيسة؛ ماـ ا٢بدادمصادر التلقي عند اإل: األكؿ طلبا٤ب
 . العقل: وكى، كا٤بصدر الثانوم، الكتاب كالسنة كاإلٝباع: كىي
كيبحث فيو عن القواعد الٍب اعتمدىا ، ماـ ا٢بداداالستدالؿ عند اإلقواعد : الثاين طلبا٤ب

 .كسار عليها ُب فهمو للنصوص
الكتب الٍب اعتمد عليها ُب  تبْب لنا من خبلؿتإذ ، موارد تلقي العقيدة: الثالث ا٤بطلب

 .فيكوف ذلك ٗبثابة التطبيق العملي بعد التقسيم النظرم، ٕبث مسائل العقيدة
 .تقسيم أصوؿ االعتقاد إٔب ثبلثة: الرابع ا٤بطلب
 .موق  اإلماـ ا٢بداد من العقل كعلم الكبلـ كالفلسفة: ا٣بامس ا٤بطلب
 . عقيدة اإلماـ ا٢بداد ا١بامعة: السادس ا٤بطلب
 
 
 

                                                           

 بن عادؿ الرٞبن عبد أبو: ٙبقيق، الفقيو كا٤بتفقو ، البغدادم ا٣بطيب علي بن أٞبد بكر أبوا٣بطيب البغدادم:   (1)
 .ُِٓ/ُ، قُُِْ، ِالسعودية، ط – ا١بوزم ابن دار: يوس  الغرازم، ، الناشر

 .ِِّ/ ِالشاطرم: أدكار التاريخ ا٢بضرمي،  ( ِ)
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 :اإلمام الحدادمصادر التلقي عند : األول طلبالم
 : مالقرآن الكري: أوال 

اإلنشائية ، ٝبيع قضايا الدين العلمية كالعمليةالقرآف الكرًن عند ٝبيع ا٤بسلمْب حجة ُب 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : كما قاؿ تعأب،  كىو الفرقاف بْب ا٢بق كالباطل، كا٣برية

چۆ  ۈ  ۈ
ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ   چ:كأقاـ اهلل تعأب بو ا٢بجة على العا٤بْب(ُ)

 كاعتمد(ّ) اهللفكل من بلغو ىذا القرآف فقد أنذر بو كقامت عليو حجة  (ِ) چٿ  ٿ  ٿ
مسائل  ُب استمداد ان مصدران أساس، ى كتاب اهلل تعأبكجميع ا٤بسلمْب عل اإلماـ ا٢بداد
، فمهما كجد ُب كتاب اهلل دليبلن على شيء منها أكرده، كاالستدالؿ عليها، هاكٕبث العقيدة

، كعليك بالتمسك بالكتاب كالسنة)) :–رٞبو اهلل -فقاؿ ، كقدمو على غّبه من األدلة
من أخذ ُّما سلم كغنم كرشد ، كصراطو ا٤بستقيم، فإهنما دين اهلل القوًن، كاالعتصاـ ُّما

فاجعلهما حاكمْب عليك كمتصرفْب ، كمن حاد عنهما ضل كندـ كحاد كقصم، كعصم
ۈئ  ېئ   چ ٹ ٹ. ٩بتثبلن لوصية اهلل ككصية رسولو، كارجع إليهما ُب كل أمرؾ، فيك

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

أم : فردكه إٔب اهلل كالرسوؿ: كمعُب قولو (ْ)چمت  ىت  يت  جث  مث يب  جت  حت  خت
كتاب ،  أكصيكم ٗبا إف اعتصمتم بو لن تضلوا أبدان )) كقاؿ رسوؿ اهلل .إٔب الكتاب كالسنة

فإف سرؾ أف تكوف على ا٥بدل سالكان للمحجة البيضاء الٍب ال ًعوج فيها كال  (ٓ) ((اهلل كسنٍب

                                                           

 ُ( سورة الفرقاف: اآلية ُ)
 ُٗ( سورة األنعاـ: اآلية ِ)
 ا١بهمية على ا٤برسلة الصواعق ٨بتصر ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ٧بمد: األصل مؤل (  ابن القيم: ّ)

ا٢بديث،  دار: إبراىيم، ، الناشر سيد: ٙبقيق، ا٤بوصلي الدين، ابن مشس البعلي ٧بمد بن ٧بمد: اختصره ،كا٤بعطلة
 .ٖٗـ، صََُِ - ىػُِِْ، ُمصر، ط – القاىرة

 ٗٓ اآليةالنساء:  سورة( ْ)
إين قد تركت فيكم ما إف اعتصمتم بو فلن تضلوا أبدا كتاب اهلل كسنة نبيو أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ  (5)

 ا٤بستدرؾ ،ٞبدكيو بن اهلل عبد بن ٧بمد ا٢باكم اهلل عبد ينظر أبو، ( من حديث حجة الوداع، صلى اهلل عليو كسلم، 
 - قُُُْ، ُبّبكت، ط – العلمية الكتب دار: عطا، ، الناشر القادر عبد مصطفى: ٙبقيق،  الصحيحْب على

 . ُُٕ/ُ، ُّٖـ، رقم ا٢بديث  َُٗٗ
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فخذ ما كافق ، أمتان فاعرض ٝبيع نياتك كأخبلقك كأعمالك كأقوالك على الكتاب كالسنة
 ((كاتبع األحسن أبدان ، كاعمل على االحتياط، كدع ما خال 

 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد، (ُ)
ليًغ اٍلغىايىةى اٍلقٍصوىل ***كىخيٍذ ًبًكتىاًب اهلًل جىلَّ جىبلىليوي              اًؿ تػىبػٍ عىلىى كيلٍّ حى

(ِ) 
ـٍ ًكتىابى اهلًل كىاتٍػبىٍع سينَّةن       كقاؿ   (ّ)بلىؼً ػػػػػػػػػػػػػػٍ كىاقػٍتىٍد ىىدىاؾى اهللي بًاألىس ***اٍلزى

 :السنة: اثاني
: يػيقىاؿ كىًىي مىٍأخيوذىة من السَّنىن كىىيوى الطَّرًيق، احملمودة الطَّرًيقة ا٤بستقيمة: كمعناىا ُب اللغة

 (ْ). خيٍذ على سىنىن الطَّرًيق كسينىًنو
 .(ٓ) أك ما رسم ليحتذل كجوبان أك استحبابان . ألمتوما شرعو النيب : كُب الشرع

 .( 6) ٍوؿو أىٍك ًفٍعلو أىٍك تػىٍقرًيرو ًمٍن غىٍّبً اٍلقيٍرآًف ًمٍن قػى   مىا صىدىرى عىًن النَّيبٍّ : كعند األصوليْب
كا٤بستحب ، فهي ترادؼ ا٤بندكب، من حكم ىو دكف الفرض ما ثبت عنو : كعند الفقهاء

ألنو ىو ؛ كالذم نبحث فيو ىو معُب السنة عند األصوليْب.كالتطوع كالنافلة كا٤برغب فيو
على السنة ُب مبحث كسوؼ يبسط الكبلـ . اإلماـ ا٢بداد ا٤بناسب ٤ببحث االستدالؿ عند

أف السنة ىي كحي من اهلل ، أخر اهلل تعأب ُب كتابوكما ، السنة كحي من اهلل تعأبك .النبوات
. تبارؾ كتعأب، القرآف كمينز٥با ىو مينزؿ، درىا ىو مصدرهكأف مص، تعأب كالقرآف الكرًن

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ ڀ  ڀ   ڀ چ: فمن األكٔب، لدينا آيات تنطق بذلك تصرٰبان كأخرل تلوٰبان ك 

الوحي ا١بلي ا٤بتلو كىو فهذه اآلية تدؿ صراحة على أنو كما ينزؿ عليو  (ٕ)  چ ٿ    ٿ   ٿ
 .كىي حجة كاألكؿ، ىو السنة: فكذلك كاف ينزؿ عليو كحي آخر خفي غّب متلو، القرآف

                                                           

 . ّٔينظر ا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بذاكرة ا٤بؤازرة، ص( ُ)

، ص ( ِ)  .ْٕٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد، الدر ا٤بنظـو
 .ّٕٓا٤برجع السابق: ص( ّ)

 إحياء دار: مرعب، ، الناشر عوض ٧بمد: ٙبقيق ،اللغة هتذيب ا٥بركم، األزىرم بن أٞبد بن ٧بمد: األزىرم:  (ْ)
  .ُِِ/ُِ، ـََُِ، ُبّبكت، ط  – العريب الَباث
 .ِٕٓ/ُالفقيو كا٤بتفقو : البغدادم (  ا٣بطيبٓ)

 ، عزك أٞبد ٙبقيق ،األصوؿ علم من ا٢بق ٙبقيق إٕب الفحوؿ إرشاد اليمِب، الشوكاين علي بن الشوكاين: ٧بمد(  ٔ)
 .ٓٗ/ُ، ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ، ُالعريب، ط الكتاب دار: الناشر

 ْ-ّ( سورة النجم: اآلية ٕ)
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ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ: كقاؿ

چ ڳ   ڳ  ڳ  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ    چ: كقاؿ( ُ) چ ڤ
(ِ) 

كأكجب على عباده اإلٲباف ، فتشّب ىذه اآليات كغّبىا إٔب أف اهلل أنزؿ على رسولو كحيْب
كا٢بكمة ىي ، كالكتاب ىو القرآف، الكتاب كا٢بكمة: كٮبا، كتعلمهما كالعمل ُّما، ُّما

  حئ   مئی  جئ   چ: كمن اآليات الٍب تػيلىوٍّح ُّذا ا٤بعُب قولو تعأب. السنة باتفاؽ السل 

 چ   يب    جت  حتىب    مب     يئ  جب  حب  خب  ىئ
فقد ذكر اهلل ُب ىذه اآلية أف ٝبع القرآف  (ّ)

كالواقع الذم يعرفو كل ، فكأف اهلل تعأب قد تكفل ٔبمع القرآف كترتيبو كترتيبو عليو سبحانو
، بَبتيبو أحد أف القرآف ٓب يرتب على الَبتيب الذم نزؿ عليو بل رتب كما أمر النيب 

ُّذا  فحقيقة األمر أف ترتيب القرآف قد تكفل اهلل بو كقاـ النيب  فكأنو رتبو النيب 
إ٭با قاـ  فبل ٲبكن ا١بمع بْب ىذا التكفل كىذا الَبتيب إال على القوؿ بأف النيب ، الَبتيب

 .ةكىو الوحي غّب ا٤بتلو ألنا ال ٪بد أثران لذلك بْب الدفتْب كىو السن، بو بوحي من اهلل تعأب
عتر أف الدين اإلسبلمي لو مصدراف ا وأناإلماـ ا٢بداد كقد تبْب ٕب من خبلؿ سٍر مؤلفات 

كما خالفو فبل ، كالعمدة ما ُب الكتاب كالسنة)) :ٮبا العمدة فقاؿك  ٮبا الكتاب كالسنة
، فهو أحق أف يػيتَّبع، كما ثبت عن النيب ، كما أشكل عليك فىًكٍلو إٔب قائلو، تتوق  ُب رىدٍّه

كإف ٓب يكن ترجيح فاجتهد إف كنت من أىل االجتهاد كإال ، فيو باألرجحكما ٓب يصح فخذ 
 .(4) ((فخذ ٗبا رىٌجحو أحد من أىل االجتهاد

ٝبع العلـو كأنفعها كأصحها أ)) :ؿيؤكد اإلماـ ا٢بداد أهنما أساس فهم العقائد فيقو ك  
كُب سنة رسولو ، كتاب اهلل تعأب  كأكضحها ما كاف ىو األقرب كاألشبو بالعلـو ا٤بشركحة ُب

 ،كذلك مثل العلم باهلل تعأب كصفاتو كأ٠بائو كأفعالو ، كالذم يكثر ذكرىا كتكرارىا فيهما
، كالعلم بنهيو تعأب، كاألعماؿ، كذكر ما يقرب إليو من األكصاؼ، كالعلم بأمر اهلل تعأب

كما فيو ، كالرجوع إٔب اهلل تعأب، كالعلم با٤بعاد، كاألعماؿ، كذكر ما يبعد عنو من األكصاؼ

                                                           

 ِ( سورة ا١بمعة: اآلية ُ)

 ّْسورة األحزاب: اآلية (ِ)
 ُٕ( سورة القيامة: اآلية ّ)

 .ّٖٕ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،   (ْ) 
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كىذه العلـو ىي أصوؿ العلـو  ؛ قياءتككص  ا١بنة الٍب ىي دار األ، من األحواؿ كاألىواؿ
يـو كبال، كبرسولو، ككثرة النظر فيها تثمر مزيد اإلٲباف كاليقْب باهلل، كلها كمقصودىا كلباُّا

، كترؾ ما يسخطو سبحانو كتعأب، كالعبادة هلل تعأب كٙبث على لزـك الطاعة، اآلخر
، كعلى الزىد ُب الدنيا، ك٧ببة لقاء اهلل تعأب، كحسن التزكد للمعاد، كاالستعداد للموت
 (1) ((كالرغبة ُب اآلخرة

 :أقوال الصحابة اثالث 
فضبل عمن ، يقع على من صحب أقل ما يطلق عليو اسم صحبة: كىو لغة. بةتعري  الصح
، اسم فاعل من رأل، ( رائي النيب) :كُب االصطبلح. ٦بالستوككثرت ، طالت صحبتو
كما ذىب إليو ا١بمهور من احملدثْب ،  على األصح( ذك صحبة) عاقبل( مسلما) حاؿ كونو
كإف ٓب يقع معها ٦بالسة كال ٩باشاة كال ، اكتفاء ٗبجرد الرؤية كلو ٢بظة ىمكغّب ، كاألصوليْب

؛ فإنو كما صرح بو بعضهم إذا رآه مسلم أك رأل مسلما  مكا٤بة ؛ لشرؼ منزلة النيب 
فإذا قابل ذلك النور العظيم ، ٢بظة طبع قلبو على االستقامة ؛ ألنو بإسبلمو متهيئ للقبوؿ

ك٩بن نص على االكتفاء ُّا أٞبد ؛ فإنو . ى قلبو كعلى جوارحوفظهر أثره عل، أشرؼ عليو
ككذا قاؿ ابن . أك رآه فهو من أصحابو ،من صحبو سنة أك شهرا أك يوما أك ساعة: قاؿ
. فهو من أصحاب النيب  ، أك رآه كلو ساعة من هنار من صحب النيب  : ا٤بديِب

أك رآه من ا٤بسلمْب فهو من  من صحب النيب  : كتبعهما تلميذٮبا البخارم فقاؿ
 . (ِ).. أصحابو

، ىذه األمة أبرىا قلوباأفضل )) :كما قاؿ ابن مسعود  مكانة كمنزلةلصحابة لكاف لقد  ك 
كحسبنا ثناء ربنا  (ّ) ((كإلقامة دينو، اختارىم اهلل لصحبة نبيو، كأقلها تكلفا، كأعمقها علما

                                                           

 ُُّْ، ُا٢بكمية، دار ا٢باكم للطباعة كالنشر، ط  كاألصوؿعبداهلل بن علوم ا٢بداد، الفصوؿ العلمية ا٢بداد:   (ُ)
 .ْٓ، ص ىػ
 ،للعراقي ا٢بديث الفية بشرح ا٤بغيث فتح ،السخاكم الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين السخاكم: مشس ( ِ)

.كمن اراد التوسع ُب ٖٕ/ ْـ، ََِّ/  ىػُِْْ، ُمصر، ط – السنة مكتبة: علي، ، الناشر حسْب علي: ٙبقيق
 تعري  الصحايب فعليو بنفس ا٤برجع .

 أيب: ٙبقيق ،جامع بياف العلم كفضلو ،القرطيب الر عبد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أخرجو ابن عبد الر: أبو (3)
رقم ا٢بديث ، ُْٗٗ - ىػ ُُْْ، ُالسعودية، ط العربية ا١بوزم، ا٤بملكة ابن دار: ، الناشرالزىّبم األشباؿ
َُٖٕ ،ِ/ْٗٔ 
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األخذ بفتاكيهم أكٔب من  كالشك عند ذكم األلباب أف، ُّم كإشادة الرسوؿ ، عليهم
رسالتو القدٲبة مشيدا حْب قاؿ ُب  كقد صدؽ الشافعي كبر، ين كفتاكيهماألخذ بآراء ا٤بتأخر 
، كىم فوقنا ُب كل علم كاجتهاد ككرع كعقل كأمر استدرؾ بو عليهم)): ُّم ذاكرا فضلهم

 (ُ)(( كآراؤىم لنا أٞبد كأكٔب بنا من رأينا
كالشافعي فمذىب اإلماـ مالك ، كقد اختل  العلماء ُب مدل االحتجاج بأقواؿ الصحابة

أنو حجة يقدـ على  الصحايب إذا ٓب يظهر لو ٨بال قوؿ ف أ. كبعض ا٢بنفية، ُب القدًن
كعزا ابن ، كذىب فريق آخر من العلماء إٔب أنو ليس ٕبجة مطلقا، كٱبص بو العمـو، القياس

كىو اختيار أيب ا٣بطاب من ، كالشافعي ُب ا١بديد قدامة ىذا القوؿ إٔب عامة ا٤بتكلمْب
 (ِ). كٓب تثبت عصمتو، هوألف الصحايب ٯبوز عليو الغلط كا٣بطأ كالس ا٢بنابلة

كما تقرر ُب ،  كالتحقيق أف قوؿ الصحايب إف كاف ٩با ال ٦باؿ للرأم فيو فهو ُب حكم ا٤برفوع
إف ٓب يكن ذلك الصحايب معركفا باألخذ ، على القياس كٱبص بو النص ـفيقد، علم ا٢بديث

يشتهر قولو ُب  فإما أف، كٓب ٱبالفو صحايب آخر، كإذا قاؿ الصحايب قوال. من اإلسرائليات
، كحجة إٝباعفإف اشتهر فالذم عليو ٝباىّب الطوائ  من الفقهاء أنو ، الصحابة أكال يشتهر

كبعض الفقهاء ، كقالت شرذمة من ا٤بتكلمْب، كليس بإٝباع، كقالت طائفة منهم ىو حجة
، ٓب يعلم ىل اشتهر أـ ال أك، كإف ٓب يشتهر قولو. ال يكوف إٝباعا كال حجة: ا٤بتأخرين

نو حجة ىذا قوؿ ٝبهور أ األمةفالذم عليو ٝبهور ؟ فاختل  الناس ىل يكوف حجة أـ ال
حنيفة نصا كىو مذىب مالك كأصحابو  أيبا٢بنفية صرح بو ٧بمد بن ا٢بسن كذكر عن 

 اإلماـكىو منصوص ، كتصرفو ُب موطئو دليل عليو كىو قوؿ إسحاؽ ابن راىويو كأيب عبيد
 . (ّ)كىو منصوص الشافعي ُب القدًن  أصحابوٞبد ُب غّب موضع عنو كاختيار ٝبهور أ
الصحابة حجة كىذا ىو منهج اإلماـ ا٢بداد فيها كىو رأم  أقواؿك٬برج من ىذا كلو أف  

ا فإف ٓب تعرؼ معناىا فاسأؿ عنه، كآية من كتاب اللَّو تكفيك)) :ا١بمهور يقوؿ اإلماـ ا٢بداد

                                                           

 عبد ٧بمد: ٙبقيق ،العا٤بْب رب عن ا٤بوقعْب إعبلـ ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ابن القيم: ٧بمد  (1)
 .ُٖٓ/ِـ، ُُٗٗ - ىػُُُْ، ُيّبكت، ط – العلمية الكتب دار: إبراىيم، ، الناشر السبلـ

  أصوؿ ُب ا٤بناتر كجنة الناتر ركضة، قدامة بن أٞبد بن اهلل عبد الدين موفق ٧بمد ابن قدامة: أبو  (2)
 .ْٔٔ/ ُ، ََِِ-ىػُِّْ، ِكالتوزيع، ط كالنشر للطباعة الرياف مؤسسة: الفقو، الناشر

 .  َُِ/ ْأعبلـ ا٤بوقعْب، ابن القيم:   (3)
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كما كاف عن ، فبل ألحد عنو معدؿ، كإذا كاف ُب األمر شيء عن النيب ، اأىل العلم ُّ
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد، (ُ) ((كما كاف عن غّبىم فيؤخذ منو كيػيٍَبؾ، الصحابة فػىييٌتبىع
اًبًو            يٍصطىفىى كىصىحى

ا بػىٍعدى ىىٍدًل ا٤ب ىيدلن لىٍيسى بػىٍعدى ا٢بىقٍّ ًإالى الضَّبلىلىةً  ***فىمى
(ِ) 

 .يبسط الكبلـ عليهم ُب مبحث النبوات كسوؼ
 :الفطرة ارابع

. تىشىقَّقى : كتػىفىطَّرى الشيءي . شىقَّوي : فطىرى الشيءى يػىٍفطيريه فىٍطران فانٍػفىطىر كفطَّرىه: الفطرة ُب اللغة
 چ       ڃ  ڃ  چ  چ چ: كىُب التػٍَّنزًيًل اٍلعىزًيزً . كىٝبىٍعيوي فيطيور، الشَّق  : كالفىٍطر

(ّ). 
 ا٣بالق: كالفاطر، ا٣بلقة: الفطرة: فقاؿ بعضهمُب االصطبلح فقد اختل  العلماء  كأما

إذا بلغ مبلغ ، على خلقة يعرؼ ُّا ربو: أم( كل مولود يولد على الفطرة) :فكأف معُب
نا ُب األغلب خلقة كطبعنا

كما خلق أعينهم كأ٠باعهم قابلة ،  مهيأ لقىبوؿ الدين، ا٤بعرفة سا٤ب
أدركت ا٢بق ، كعلى تلك األىلية، فما دامت على ذلك القبوؿ، كا٤بسموعاتللمرئيات 

 .سائل العقيدةم الفطرة ُب تقرير اإلماـ ا٢بداد ىذا الرأم كقرركقد اعتمد   كدين اإلسبلـ
كما ،  كيسمي ىذا اإلٲباف دينان فطريان ، ففي باب اإلٲباف باهلل يقرر أف اإلٲباف باهلل تعأب فطرم

 :يقوؿ ُب ذلك كأف قضية التألو بوجود إلو فطرية ٲبكن استنباط التوحيد بالفطرةأنو يرل أنو 
تقضي عليو بذلك فطرتو الٍب فطره ، كما أحسب أف أحدان يعقل إاٌل كىو متألٍّو إٔب إلو))

كأخطأ من ، أصاب ُب ذلك من أصاب، كتشهد لو بربوبيتو ًخٍلقىتيوي الٍب خلق عليها، عليها
اإلسبلـ ىو  أف اإلماـ ا٢بداد كبشكل عاـ يقرر (ْ)ػ ((إال اهلل العزيز ا٢بكيمأخطأ كما من إلو 
 .جدلية الذين يقولوف بأف ا٤بعرفة نظرية، كىو ُب ذلك ٱبال  ا٤بتكلمْب، دين الفطرة السليم

 
 
 

                                                           

 .ّٓٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ُ)
: ص  (ِ)  .ُُْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ٓٓ/ ٓابن منظور: لساف العرب،  ( ّ)
 ىػ، ُُِْ، ْا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، الدعوة التامة كالتذكرة العامة، دار ا٢باكم للنشر كالتوزيع، ط  (4)

 . ِّٓص 
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 اإلمام الحداد قواعد االستدالل عند: الثاني المطلب
كىي الٍب ٛبيز ، نصوص الكتاب كالسنة أعِب، د ىي الٍب يتعامل ُّا مع النصوصىذه القواع

كسوؼ أعرض بعض تلك القواعد الٍب ، من أىل األىواء كالبدع، أىل السنة من غّبىم
 . قد اتبعها ُب استداللو بنصوص الشرع اإلماـ ا٢بدادكجدت أف 

 : اإليمان بظاىر القرآن: القاعدة األولى
 إلماـ ا٢بداد القرآف باحمليط الذمكقد مثل ا، كىي قاعدة أساسية عند أىل السنة كا١بماعة

كمنو ، كاعلم أف القرآف ىو البحر احمليط)) :فكل شيء فيو فقاؿ، أحاط بكل شيء
كمن فتح لو طريق الفهم فيو من ا٤بؤمنْب داـ فتحو ، تستخرج جواىر العلـو كنفائس الفهـو

كجد فيو مقصوده كتفر ألنو قد ، كًب نوره كاتسع علمو كصار ال ٲبل من قراءتو ليبلن كال هناران 
ال يكوف ا٤بريد مريدان  ٞبو اهللر (ُ)قاؿ الشيخ أبو مدين . منو ٗبطلوبو كىذه صفة ا٤بريد الصادؽ

 (ِ)(( حٌب ٯبد ُب القرآف كل ما يريد
 : االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: القاعدة الثانية
الكتاب كالسنة مباشرة دكف االستدالؿ على مسائل الدين بنصوص اإلماـ ا٢بداد ُب لقد هنج 
كما ٓب يقببله ىو ، ا قىًبلىو الكتاب كالسنة ىو ا٢بقم كلَّ   فٌ أ: كإٝباؿ األمور)) :فقاؿ، كسائط
 .ف مذىبو الكتاب كالسنةإبل إنو يقوؿ ذه ىي طريقة السل  ُب االستدالؿ كى(ّ) ((باطلال

 : رفض التأويل: القاعدة الثالثة
 التأكيل اإلماـ ا٢بداد كقد رفض، االستدالؿ بالكتاب كالسنةكىي من قواعد أىل السنة ُب 

 (ْ) ((أمور اآلخرة ال يىسىع اإلنساف فيها إال التَّصديق كاإلٝباؿ كعدـ التأكيل)) فقاؿ

                                                           

ـ  ُُٖٗكتوُب   11266  لد عاـ( أبو مدين شعيب بن ا٢بسْب األنصارم كا٤بعركؼ باسم أك أبو مدين التلمساين ك ُ)
 كاألندلس ا٤بغرب العريبُب ببلد  التصوؼفقيو ك متصوؼ كشاعر أندلسي، يعد مؤسس أحد أىم مدارس  تلمسافُب 

 كلو مؤلفات منها بداية ا٤بريدين كانس الوحيد كٙبفة األريب كديواف شعر كقد تأثر بو علماء حضرموت،  الذىيب: 
 شعيب شيخال بإشراؼ احملققْب من ٦بموعة: النببلء،ٙبقيق أعبلـ سّب، الذىيب ٧بمد اهلل عبد أبو الدين مشس

 .ُِٗ/ُِـ، ُٖٓٗ/  ىػَُْٓ، ّالرسالة، ط مؤسسة: األرناؤكط، الناشر
 .ْٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بذاكرة ا٤بؤازرة، ص  (2)

 .ّٖٕ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ُُ/ِا٤برجع السابق:  (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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 : الرّد عند التنازع إلى الكتاب والسنة: لقاعدة الرابعةا
  جئ  حئ   مئ   چٹ ٹ ، كىذه القاعدة من قواعد أىل السنة الٍب ميزهتم عن أىل البدع

چىئ  يئ  جب       حب  خب
 كالرد إٔب الرسوؿ رد إٔب سنتو، كالرد إٔب اهلل رد إٔب كتابو (ُ)

 (ِ) ((كما خالفو فبل تتوق  ُب رىدٍّه، كالعمدة ما ُب الكتاب كالسنة)) : داديقوؿ اإلماـ ا٢ب
 : مذىب السلف أسلم وأعلم وأحكم: القاعدة الخامسة
 لت عليو من صفات كإثبات موافقتهاالنصوص كإثبات ما دفهم : كطريقة السل  ىي

 ا٢بدادكىذا ما قرره ، لذلك فهي أسلم كأعلم كأحكم، قوؿلصحيح ا٤بنقوؿ كصريح ا٤بع
 السكوت إما ُب التنزيو فهو على ا٤بذىبْبو كينايكٝبيع صفات اهلل ٩با يوىم التشب)) :فقاؿ

كإما ا٣بوض ُب التأكيل كٞبل ما كرد على  كىو مذىب السل ، ع اعتقاد التنزيوعن التأكيل م
 (ّ) ((انتهى ٗبعناه كمذىبنا ُب ذلك مذىب السل ، ما ىو البلئق ٔببلؿ اهلل كقدسو

 :موارد اإلمام الحداد في العقيدة: الثالث المطلب
كعلماء األمة اإلسبلمية حينما تقرأ مؤلفاهتم ترل ، ء موارد منهجولكل عآب منهج ُب استقرا

أىل السنة كا١بماعة كاإلماـ ا٢بداد يعوؿ على علماء ، لفكر كمنهج ذلك ا٤بؤل  ها نزعةفي
 : يقوؿإذ كيستسقي تصانيفو منهم ، األمة على فضلهم كشرفهم كعدالتهمالذين أٝبعت 

الفقو  كُب، ُب التَّفسٍّب  كالبػىغىوم، البخارم ُب ا٢بديث: أركاف الدٍّين عندنا كقواعده أربعةف إ))
كطىالعنا كتبان  ، ىذه القواعد الٍب عليها البناء، الكتب ا١بامعة إحياء علـو الدٍّين كمن، ا٤بنهاج
كما ، كىي العيميد، كالقىوىاعد ىي الٍب عليها البناء، أٝبع منها كالوىٍقت قىصّب  نركٓب، كثّبة

 :فيقوؿ د كثّبان ما يعوؿ على كتب اإلماـ الغزإبكاإلماـ ا٢بدا(ْ) ((مذىبنا إال الكتاب كالسنة
بل أعلى ، ا ُب كل الكتب كا٣بصار ُب الطعاـفإهن، على مطالعة كيتب األماـ الغزإب أكبٌ ))

كىذه ال يىٍستغُب عنها ، تهو ُب كقت تػىرىٍكتو إٔب كقت أخرفإف الطعاـ إذا ٓب تىشٍ ، من ذلك
 (ٓ) ((كمواريث السَّل ، كا٢بقيقة، كالطريقة، ألنو ٝبىىع فيها الشَّريعة، ٕباؿ

                                                           

 ٗٓ : اآلية النساءسورة  (1)
 .ّٖٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)

 . ُٕٕا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  ( ّ)
 .ّٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (4)

 .َٔ/ِا٤برجع السابق:  (5)
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 :ثالثةالأصول االعتقاد : الرابع المطلب
كىي ما ٱبتص باهلل تعأب من ربوبية : اإل٥بياتكىي ، العلماء العقيدة إٔب ثبلثة أقساـقسم ي

معرفة الواجب ُب حق الرسل عليهم الصبلة : بالنبويات ىيك ، كصفات كأ٠باءكعبادة 
كمعرفة ا١بائز ُب حقهم عليهم ، كالسبلـ كمعرفة ا٤بستحيل ُب حقهم عليهم الصبلة كالسبلـ

ىي أمور اآلخرة كما يتعلق ُّا من ك : السمعياتك ، كما يتبع ذلك من األدلة، الصبلة كالسبلـ
بعثو كنشرو كحشرو كصراطو كميزاف كحساب كعقاب كثواب كجنة كنار كما شاكل ذلك من 

كىذا ، اهلل عليهم أٝبعْب ىألسنة ا٤برسلْب صل ىخرة الٍب كعد اهلل ُّا عباده علمسئولية اآل
ينً  العبلمةقاؿ اإلماـ مستمد من النصوص الشرعية التقسيم للعقيدة  رٞبو -الرازم فىٍخري الدٍّ

ا٤بقصود من القرآف كلو تقرير أمور أربعة اإل٥بيات كا٤بعاد كالنبوات كإثبات القضاء )) :-اهلل
ٺ   چ: اإل٥بيات كقولوعلى  يدؿ(ُ) چپ  پ  پ  پ چ: كالقدر هلل تعأب فقولو

يدؿ على نفي  (ّ) چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ: يدؿ على ا٤بعاد كقولو(ِ) چٺ    ٺ  
إٔب آخر (ْ) چٹ   ٹ  ٹ  چ: ا١بر كعلى إثبات أف الكل بقضاء اهلل كقدره كقولو

السورة يدؿ على إثبات قضاء اهلل كعلى النبوات فلما كاف ا٤بقصد األعظم من القرآف ىذه 
الة ُب كجاءت ىذه الرس (ٓ) ((األربعة كىذه السورة مشتملة عليها ٠بيت أـ القرآفا٤بطالب 

 بن إبراىيم لشيخا كما قاؿ ُّذا التقسيم للعقيدة اإلماـ العبلمة،  تقرير ىذه األربعة األمور
كقاؿ ، التوحيد جوىرة شرح ُب كتابو هتذيب-رٞبو اهلل-األزىر جامع شيخ، البيجورم ٧بمد

 جواىر شرح القبلئد ُب كتابو خّب -رٞبو اهلل-العرياين  عثماف العبلمة العآب بو اإلماـ
  ٧بمد أماف  كقد ذكر الشيخ ، اإلسبلمية العقائد أيوب ُب كتابو تبسيط كذكره حسن، العقائد

                                                           

 ِاآلية الفاٙبة: سورة ( ُ) 
 ْ اآليةالفاٙبة:  سورة(ِ)
 ٓ اآليةالفاٙبة:  سورة( ّ)
 ٔ اآليةالفاٙبة:  سورة( ْ)
 دار: الكبّب، الناشر التفسّب  الغيب مفاتيح، الرازم الدين بفخر ا٤بلقب الرازم عمر بن ٧بمد اهلل عبد الرازم: أبو ( ٓ)

 .ُٔٓ/ُىػػ، ، َُِْ، ّبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء
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ا١باـز تصميم القلب كاالعتقاد ىي العقيدة اإلسبلمية )) :فقاؿُب تعري  العقيدة  -رٞبو اهلل-
  (ُ) ((٤بعاد كغّبىا ٩با ٯبب اإلٲباف بوا كأموراإل٥بية كالنبوات ا٤بطالب الذم ال ٱبالطو شك ُب 

كأصػوؿ االعتقػاد ثبلثػة  )) : قػاؿف  أقسػاـأصػوؿ االعتقػاد إٔب ثبلثػة  قسم اإلماـ ا٢بدادكقد 
إٔب ثبلثػػة كأمػػور العقيػػدة تنقسػػم )) :اإلمػػاـ ا٢بػػداد  كقػػاؿ (2) ((التوحيػػد كالنبػػوة كاليػػـو اآلخػػر

كقػػد عػػـز اإلمػػاـ ا٢بػػداد علػػى تصػػني   قلػػت  (3) ((كأمػػور اآلخػػرة، كالنبويػػات، اإل٥بيػػات: أقسػػاـ
ككنػػا عزمنػػا علػػى )) :قػػاؿلػػو ذلػػك  دة إال أنػػو لكثػػرة أشػػغالو ٓب يتسػػنٌ كتػػاب ُب أقسػػاـ العقيػػ
منعنػػػا منػػػو اشػػػتغاؿ النػػػاس كعػػػدـ  كلكػػػن، اإل٥بيػػػات كالنبويػػػات كأمػػػور اآلخػػػرةكضػػػع رسػػػالة ُب 

قلػػت كبنػػاء علػػى  (4) ((كلكنػػا إف شػػاء اللَّػػو سػػنجعلو ُب فصػػل مػػن الفصػػوؿ العلميػػة، مإصػػغائه
 على ىذا التقسيم كقسمت عليػو ٕبثػياعتمدت  أقساـتقسيم اإلماـ ا٢بداد للعقيدة إٔب ثبلثة 

 .ر اآلخرة كىذا مصدر تقسيم البحثمو النبويات كأك  اإل٥بياتإٔب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ، ََِْىػ ُِْٓمصر،  –ا١بامي: ٧بمد أماف علي ا١بامي، العقيدة اإلسبلمية كتارٱبها، دار ا٤بنهاج، القاىرة   (ُ)

 .ْْص 
 .ّٕٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ِ) 
 .ُِّ/ُ: ا٤برجع السابق (ّ) 
 .ُِِ/ُ: ا٤برجع نفسو  (ْ) 
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 والفلسفةموقف اإلمام الحداد من العقل وعلم الكالم : الخامس لمطلبا
 :موقفو من العقل: أوال

لكنو ليس ، كبو يكمل العلم كالعمل، العقل شرط ُب معرفة العلـو ككماؿ كصبلح األعماؿ
فإف اتصل بو ، ٗبنزلة قوة البصر الٍب ُب العْب، كقوة فيها، إنو غريزة ُب النفس، اتومستقبلن بذ
و ٓب كإف انفرد بنفس، كالقرآف كاف كنور العْب إذا اتصل بو نور الشمس كالنارنور اإلٲباف 

 (ُ). كهاا در اعن  يبصر األمور الٍب يعجز كحده
على أصوؿ الدين من اإل٥بيات كالنبوات ، كلقد جاء القرآف باألدلة العقلية على أكمل كجو

كبالشرعية ، هيةية البديكالسمعيات كغّبىا فهذه األصوؿ كإف كانت معلومة بالفطرة الضركر 
 (ِ). فهو أيضان معلـو باألمثاؿ ا٤بضركبة الٍب ىي ا٤بقاييس العقلية، النبوية اإل٥بية

كالوحي جاء باألدلة العقلية صافية ، فالعقل دليل من أدلة ا٤بعرفة عامة كالدينية فيها خاصة
ٯبب على العقل كقد كردت النصوص ٗبسائل االعتقاد كبأدلتها العقلية الٍب ، من كل كدر

 ( دين العقل كالفكر) اإلسبلـ ىوك . النظر فيها كفهمها على كجهها
ال ٲبكن أف صحيح الفالعقل ، العقائد اإلسبلمية تنطبق على العقل أم توافقو كال ٚبالفوك 

 ؟الدالئل العقليةىل ٰبتاج ا٤بؤمن إٔب كلكن . اصرٰبيعارض أبدان نصان 
ألهنا إ٭با ، الدالئل العىٍقلية كالراىْب تشكٍّك)) :ٯبيب اإلماـ ا٢بداد عن ذلك فيقوؿ 

فقيل لو انظر ، ألفَّ من عرؼ زٍيدان مثبلن ، كا٤بؤمن ال ٰبىٍتاج إليها، كضعت للمحاجة مع الكيٌفار
ٍقتو اآلخر، إما يشككو فيو، إف ىذا زيد ،  الٍب عليها ا٤بعوؿ براىْب القرآفكالراىْب ، أك ٲبى

بوه ُب كإ٭با كىذٌ ، إف لكم إ٥بان خالقان ، ُب قولو ٥بم، كي  ككيفَّار قريش ٓب يىٍكذبوا النيب 
إف ٙبكيم العقل : ىي، مسألة ىامة ُب ذلك ماـ ا٢بداد كقرر اإل (ّ) ((الوحدانية كأهنم ٓب يركه

، العقوؿتعرفو  أف األمور اإل٥بية أمرىا على غّب ماك ، ُب كل مسألة من مسائل الدين ٨بال 
 :يقوؿ اإلماـ ا٢بداد ، ُّاإال اإلٲباف كالتسليم  ناكأنو ال يسع

                                                           

 بن الرٞبن عبد: ٙبقيق الفتاكل،  ٦بموع ،ا٢براين تيمية بن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقيابن تيمية:   (1)
 السعودية العربية النبوية، ا٤بملكة ا٤بدينةالشري ،  ا٤بصح  لطباعة فهد ا٤بلك ٦بمع: قاسم الناشر بن ٧بمد
 .ّّٗ/ ّ، ـُٓٗٗ/ىػُُْٔ: النشر عاـ
 .ّٕ/ ِا٤برجع السابق: ( ِ)
 . ِٔ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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إٔب كأين اإلسراء ، مور اإل٥بية ال تيتعقل كال تكي إف األ: كقد جاء ُب القرآف كُب ا٢بديث))
يعِب ُب قصة ، ٠باع ا٣بطاب من الشجرة ُب األرض من، فوؽ السبع السموات إٔب العرش

من الشجرة  كتكليم اهلل ٤بوسى ، لكبلـ اهلل من قاب قوسْبك٠بعو اإلسراء بالنيب 
ففي ىذا دليل على أف األمور ، كاألماكن متباعدة غاية البعد، كا٤بتكلم كاحد، ك٠باعو لذلك

 (ُ) ((كاهلل أعلم، كأنو ال يسع إال اإلٲباف ُّا كالتسليم، تعرفو العقوؿ اإل٥بية أمرىا على غّب ما
بل إدراكو ٧بدكد مثل نظره ٧بدكد ال يستطيع أف يرل  األموريستطيع إدراؾ كل  الالعقل ك 
كال يستطيع أف ينكرىا ككذلك العقل مدركاتو ، يكركبات الٍب ُب جسده كيؤمن بوجودىاا٤ب

مور اإل٥بية يقوؿ اإلماـ فما عليو إال أف يؤمن كيسلم باأل، ال ٰبيط علمان بكل شيء ٧بدكدة
كمنها ما ىو ُب ، منها ما ىو ُب الوجود، الٍب ال تدركها العقوؿ كثّبةمور كاأل)) :ا٢بداد
فيقيس عليو ما يقرب ، كال يعرؼ اإلنساف منها إال ما يألفو، ٓب يرزه اللَّو سبحانو، القدرة
يره أك كما ٓب ، فبل يعرفو أصبلن كيرل ما عداه ٧باالن ، كأما ما ال يعرفو كال يألفو طبعو، منو

لو ، الذكر ىمغذاؤ إ٭با ، كانظر إٔب ا٤ببلئكة، فخل ا٣بوض ُب ا٢بق، أف يتعقلو يعلمو ال ٲبكنو
، كيستبعده؟ ككي  تكوف؟ ، ما ىذه ا٢بياة: ؿيقا، يل حي ال يأكل كال يشرب كال يناـق

، نعم: فإذا استبعد يقاؿ لو، فتها كذاكص، كعرضها كذا، طو٥با كذا: ككذا ا١بنة حيث يقاؿ
كمنها ما ىو ، منها ما ىو ُب الوجود، كىنالك عوآب شٌب، العآبى الضيقلو كاف ذلك ُب ىذا 

 ((ُب القدرة
سئل اإلماـ ا٢بداد : اإلماـ ا٢بداد بأمثلة كثّبة على ذلك نذكر منها أتىكقد (ِ)

كما كرد فيهم كُب غّبىم على صور أخرل توازم ،  عن حشر ا٤بتكرين ُب صور الذر
لو معُب  أك، ل ذلك على تاىرهكى، عليها ُب دار التكلي أكصافهم القبيحة الٍب كانوا 

كال ينبغي أف يعدؿ ، ال مانع من كقوعو على تاىره أبدا: أقوؿ )):فقاؿ فأجاب ؟ آخر
كي  : عن األشقياء ك٤با سئل . بو إٔب معُب آخر مع إمكاف كقوع ما كردت بو األخبار

 :الصبلة كالسبلـفقاؿ عليو ؟ يستطيعوف ا٤بشي على كجوىهم إٔب النار

                                                           

 .ُٖٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (1)

 .ّٖٓ/ُا٤برجع السابق:  (2)
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فخذ ا٤بعُب من ا٤بعُب  (ُ)الذم أمشاىم على أرجلهم قادر على أف ٲبشيهم على كجوىهم) 
 .(ِ) ((اإل٥بي ما ٓب يؤد األمر إٔب ٧باؿ ٩بتنع عقبلن كشرعان  االقتدارُب سعة 
عن ثبلثة أشياء منها أبواب الربا   حيث ٛبُب أنو سأؿ النيب، قوؿ عمر  هذكر كمنها 
ألف ا٤بّباث يصل إٔب أقواـ مع كجود أقرب ، نعم )) :نفع اللَّو بواإلماـ ا٢بداد فقاؿ ، كالكبللة
 كاألمور اإل٥بية، كليس ٥با من ا٤بّباث شيء، كما يرث ابن االبن مع كجود العمة،  منهم
حٌب كقعوا ُب الربا ، ك٥بذا أكقعت أناسان قياساتي عقو٥بم، على قياس عقوؿ الناس ليست

 (ْ) ((من الطعاـ بقهاكلْب (ّ)بيع القهاكؿباستحساهنم 
 :من علم الكالم والفلسفة وموقف: اثاني 

كإف   النيب علم الكبلـ ىو علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية أم ا٤بنسوبة إٔب دين
كالكرامية ، كالقدرية كا١برية، ؛ لعدـ إخراج ا٣بصم من ا٤بعتزلة كا١بهميةتكن مطابقة للواقع ٓب

تعري  علم : ( كقيل) كإف خطأناه أك كفرناه، عن أف يكوف من علماء الكبلـ، كغّبىم
أم العلم ، العلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية: الكبلـ الذم ىو التوحيد كأصوؿ الدين

سواء توقفت على الشرع  ، بالقواعد الشرعية االعتقادية ا٤بكتسبة من أدلتها اليقينية
كسواء كانت من الدين ُب الواقع ككبلـ أىل ا٢بق أك ال ككبلـ ، كالسمعيات أـ ال

، العمليات كاعتر ُب أدلتها اليقْب ؛ ألنو ال عرة بالظن ُب االعتقاديات بل ُب، ا٤بخال 
 (ٓ)ىو ا٤بعلـو من حيث يتعلق بو إثبات العقائد الدينية كموضوعو

كألفَّ مسألة الكبلـ  ، ُب كذا ككذا الكبلـ: و كاف قو٥بمألف عنواف مباحثك٠بي بعلم الكبلـ 
 .أشهر مباحثو كأكثرىا نزاعان كجداالن  تكان

                                                           

 الَبمذم،  سنن ،عيسى الَبمذم، أبو عيسى بن أخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ أقدامهم بدؿ أرجلهم، ٧بمد (1)
 - ىػُّٓٗ، ِمصر، ط – ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: كأخركف، الناشر شاكر ٧بمد أٞبد: ٙبقيق
 .َّٓ/ٓ، ُِّْ، رقم ا٢بديث باب: كمن سورة بِب إسرائيلـ، ُٕٓٗ

 .َُْا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص   (2)

 مصارم  ُِالقهاكؿ كحدة كزف عند أىل حضرموت كتساكم ( ّ)
 .ِّٖ-ِّٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (4)

 األسرار كسواطع هيةبال األنوار ا٢بنبلي لوامع السفاريِب سآب بن أٞبد بن ٧بمد العوف الدين، أبو السفاريِب: مشس ( ٓ)
 - ىػ َُِْ -، ِدمشق، ط – كمكتبتها ا٣بافقْب مؤسسة: ا٤برضية، الناشر الفرقة عقد ُب ا٤بضية الدرة لشرح األثرية
 .ٓ/ُـ،  ُِٖٗ
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رٞبو اهلل -عىٍن أيب يوس   كما نقل العز ا٢بنفيعلم الكبلـ  كقد ذـ كثّب من علماء السل  
كإذا ، كا١بهل بالكبلـ ىو العلم، العلم بالكبلـ ىو ا١بهل: أنو قاؿ لبشر ا٤بريسي -تعأب

أراد با١بهل بو اعتقاد عدـ . أك رمي بالزندقة، زنديق: ُب الكبلـ قيلصار الرجل رأسا 
فإف ذلك . أك أراد بو اإلعراض عنو أك ترؾ االلتفات إٔب اعتباره، فإف ذلك علم نافع، صحتو

من : كعنو أيضا أنو قاؿ. كاهلل أعلم. فيكوف علما ُّذا االعتبار، يصوف علم الرجل كعقلو
كمن طلب غريب ا٢بديث  ، كمن طلب ا٤باؿ بالكيمياء أفلس، طلب العلم بالكبلـ تزندؽ

حكمي ُب أىل الكبلـ أف يضربوا با١بريد : -رٞبو اهلل تعأب-كقاؿ اإلماـ الشافعي . كذب
كما أف اإلماـ ا٢بداد ذـ علم الكبلـ كالتوغل  (1) ؛كيطاؼ ُّم ُب العشائر كالقبائل، كالنعاؿ
كال تكثر من ا٣بوض فيو َّرد طلب التحقيق ُب ، كال تتوغل ُب علم الكبلـ)) :فيو فقاؿ
كلكن إف أردت التحقق ُب ا٤بعرفة فعليك ، فإنك ال تظفر ُّذا ا٤بطلوب من ىذا العلم، ا٤بعرفة

كالنظر ُب ملكوت ، كتدبر اآليات كاألخبار، التزاـ التقول تاىران كباطنان : بسلوؾ طريقو كىي
أخبلؽ النفس كتلطي  كثافاهتا ٕبسن كهتذيب ، السماكات كاألرض على قصد االعتبار

كاإلعراض عما يشغل عن التجرد ٥بذا ، كتصقيل مرآة القلب ٗببلزمة الذكر كالفكر، الرياضة
ء كتفرت باألمر ا٤برغوب إف شا، األمر فهذا سبيل التحصيل إف سلكتو عثرت على ا٤بطلوب

غّب نافعة فقاؿ ُب مكاتبة لو لـو الفلسفة ككصفها أهنا كقد ذـ اإلماـ ا٢بداد ع(ِ) ((اهلل تعأب
أال تكثركا النظر ُب أمثاؿ ذلك العلم ال شركحان كال  ك٩با نوصيكم بو)) :لتلميذه أٞبد بن زين

كفيما ألفو األئمة ا١بامعوف ا٤بعتمدكف ( أم علـو الفلسفة) أصوالن فإهنا من العلـو غّب النافعة
 (ّ) ((غُب عنها

قلت إف هني العلماء ُب ىذه النصوص ليس على إطبلقو كلكنو منصبه على من استخدـ 
جانب العقل  اكالبدع الذين غلبو  األىواءعلم الكبلـ على طريقة الفبلسفة كعلى طريقة أىل 

 بتسوية الكتاب كالسنة عليها كاإلكثار الكتاب كالسنة كجعلوا معو٥بم عقو٥بم كأخذكا اكتركو 
، منو ُب العصر األكؿ من إيراد الشبو الواردة على عقائد أىل السنة ٩با ٓب يكن يعرؼ شيء

                                                           

الطحاكية،   العقيدة شرح ا٢بنفي، العز أيب ابن ٧بمد بن علي الدين عبلء بن ٧بمد الدين العز ا٢بنفي، صدر ( ُ)
 .ُٕىػ، ص ُُْٖ، ُاإلسبلمية، ط الشؤكف كزارة: الناشر ،شاكر أٞبد: ٙبقيق

 .ٗٔكا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ةا٢بداد: رسالة ا٤بعاكن  (2)

 . ٗٗ/ ِا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،   (3)
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ىلك )) :كلذلك قاؿ النيب ، على من يفتح باب ا١بدؿ كا٤بماراةبل كانوا ييشددكف النكّب 
كذلك الشتماؿ ىذا ، البحث كاالستقصاءالكبلـ ك ُب الغالوف م ا٤بتعمقوف أ (ُ) ((ا٤بتنطعوف
كعدـ كفائو ٗبا ىو ا٤بقصود ، عقد على كثّب من ا٣بلط كالتضليلمن الكبلـ الفلسفي ا٤بالنوع 

بل إنو يورث العكس من زعزعة ُب العقيدة ككىنا ، من كش  ا٢بقائق كعمارة القلوب باليقْب
 .ُب التصميم
العقليات كعلم الكبلـ ا٤بؤمن ليس ٕباجة أف من ، كموق  السل اإلماـ ا٢بداد  فموق  
كما أف اإلماـ ،  ألنو عنده من ا٤براجع ما يكفيو لبلستدالؿ على فهم عقيدتو كدينوإليها 

كُّذا ، كليس غاية كالعقل كسيلة لفهم الدين لتكلي  اا٢بداد رفع من شأف العقل فهو مناط 
علم من اإلماـ ا٢بداد قلل كقد ، للعقل ان ف العقل تابع للشرع كليس الشرع تابعقاؿ العلماء إ

لئلماـ  كىذا ا٤بوق ، الفلسفة ككصفها أهنا علـو غّب نافعة ككذا، عن التوغل فيو ـ كهنىالكبل
فبل حاجة ٥بذا العلم ، ا٢بداد جاء بناء على أف حضرموت ال يوجد فيها مبلحدة كال فبلسفة

 .نهجو ُب ذلكألنو يولد الشك كا٢بّبة كاالضطراب كىذا م
 :الجامعة عقيدة اإلمام الحداد: المطلب السادس

كما كردت ُب خاٛبة كتابو النصائح الدينية كالوصايا ،  ما نبدأ بو ىو عرض عقيدتو أكؿفإنا 
ك صلَّى اهلل على سيدنا ٧بمد ك ، ا٢بمد هلل كحده)) :كىي كتسمى العقيدة ا١بامعة، اإلٲبانية

 .آلو ك صحبو ك سلَّم
. اهلل كحده ال شريك لوأف ال إلو إال : كنشهدي ، كنؤمني كنوقني ، فإنَّا نعلمي كنقر  كنعتقدي : كبعد

ء ال ابتدا، دائم أبدم، قدًن أزٕب، ك ال معبود إال إيَّاه، سواه ال ربَّ ، ملك كبّب، إلو عظيم
ال شبيو لو ، كٓب يكن لو كفوان أحد، دٓب يلد كٓب يول، أحد صمد، كال انتهاء آلخريتو، ألكليتو

كعن ، ا٤بكافكأنو تعأب مقدَّس عن الزماف ك ؛ كىو السميع البصّب ءشيكال نظّب كليس كمثلو 
 مستوو على عرشو على الوجو؛ كال تعَبيو ا٢بادثات، بو ا١بهاتال ٙبيط ك ، مشاُّة األكواف
كأنو تعأب ؛ ه ككريائًوً كعلوٍّ ٦بدً ، إستواءن يليق بعزٍّ جبللو، كبا٤بعُب الذم أراده، الذم قالو

. كعلى كل شيءو رقيب كشهيد، حبل الوريد كىو أقرب لئلنساف من، قريب من كلٍّ موجود

                                                           

ق ٧بمد فؤاد عبد الباقي، يقٙبصحيح مسلم،   مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم،أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
 .َِٓٓ/ ْ، َِٕٔا٢بديث باب ىلك ا٤بتنطعوف، رقم بّبكت، ، الناشر دار إحياء الَباث العريب
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ا يقوؿ لو كيٍن كإذا قضى أ، بديع السماكات كاألرض؛ ال تأخذه سنة كال نىـو، حيٌّ قي ـو مران فإ٭بَّ
اًلقي كيلٍّ شىٍيءو ؛ فيكوف ، كأنو تعأب على كلٍّ شيءو قدير؛ كىًكيله  كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىيءو ، اهللي خى

ی  ی  ی  ی   چ. عددان أحصى كلَّ شيءو ك ، أحاط بكل شيءو علمان كقد ، مكبكلٍّ شيءو علي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ (1)چ    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب

 ، يعلم السرَّ كأخفىك  (2)چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  

ىئ  يئ  جب  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ   چ

 (3)چ     حب  خب   مب  ىب  يب  جت     حت
ع أك أك نف، كأنو ال يكوف كائن من خّب أك شرٍّ ، مدبٍّر للحادثات، ريد للكائناتكأنو تعأب م

لى كلو اجتمع ا٣بلق كل هم ع؛ كما ٓب يشٍأ ٓب يكن، فما شاءى كاف، إال بقضائو كمشيئتو، ضيرٍّ 
متكلٍّم ، كأنو تعأب ٠بيع بصّب. عجزكا عنوييسىكٍّنيوىا دكف إرادتو لأك ، أف ٰبيىرٍّكوا ُب الوجود ذرةن 

ككتابو ا٤بنزَّؿ على ، كأف القرآف العظيم كبلمو القدًن، ال يشبو كبلـ ا٣بلق، قدًن أزٕببكبلـ 
 ، كأنو سبحانو ا٣بالق لكلٍّ شيء، رسولو بيو ك ن

ي
بٍّر كا٤بتصرٍّؼ فيو كي  كالرازؽ لو كا٤ب دى

، كيغفر ٤بن يشاء، كٲبنع من يشاء، يعطي من يشاء،  ملكو منازع كال مدافعليس لو ُب، يشاء
عادؿ ُب ، كأنو تعأب حكيم ُب فعلو؛ كىم ييٍسأىليوفى ، ال ييسىأؿي عىمَّا يىفعىلي ، ب من يشاءكييعذٍّ 
كال ٯبب عليو ألحدو حقٌّ كلو أنو سبحانو أىلك ٝبيع ، جور ال يتصور منو تلم كال، قضائو

م ًملكيوي كعىبيديهي ، ذلك جائران عليهم كال تا٤بان ٥بمطرفة عْب ٓب يكن بخلقو ُب  كلو أف ، فإهنَّ
ك ، يثيب عباده على الطاعات فضبلن ككرمان ؛ شاء كما رىب كى ًبظىبلـو للعبيديفعل ُب ملكو ما ي

يائو كأفَّ طاعتو كاجبة على عباده بإٯبابو على ألسنة أنب، يعاقبهم على ا٤بعاصي حكمةن كعدالن 
، ئكة اهللكٗببل، كبكلٍّ رسوؿو أرسلو اهلل، كنؤمن بكلٍّ كتابو أنزلو اهلل؛ عليهم الصبلة كالسبلـ
كالعرب ،  ا١بنٍّ كاإلنسأرسلو إٔب، كنشهد أفَّ ٧بمدان عبد اهلل كرسولو، كبالقدر خّبه كشرٍّه

كأدَّل ، كأنو بلَّغ الرسالة، لدين كلٍّو كلو كىرًهى ا٤بشركوفبا٥بدل كدين ا٢بقٍّ ليظهره على ا، كالعجم
مؤيَّد ، كأنو صادؽ أمْب، كجاىد ُب اهلل حقَّ ًجهىاًده، غمةككش  ال، كنىصىحى األمة، األمانة

                                                           

      .ُٔ: اآلية: يونس سورة (ُ) 
      .ْ: : اآليةا٢بديد سورة (ِ) 
      .ٗٓ: اآليةاألنعاـ:  سورة (ّ) 
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، اتػٍّبىاعىوفرض على العباد تصديقو ك طاعتو ك كأف اهلل ، قة كا٤بعجزات ا٣بارقةبالراىْب الصاد
كٔبميع ما جاء بو كأخر ، ٗبحمد  كأنو ال يقبل إٲباف عبد ك إف آمن بو سبحانو حٌبَّ يؤمن

عن ، أف يؤمن بسؤاؿ منكر كنكّب للموتى: كمن ذلك، خرة كالرزخعنو من أمور الدنيا كاآل
كأف يؤمن ، كبعذابو ألىل ا٤بعصية، أف يؤمن بنعيم القر ألىل الطاعةك ، التوحيد كالدين كالنبوة

، ك با٢بساب، كبالوقوؼ بْب يدم اهلل، األركاح إٔب اهللكٕبشر األجساد ك ، بعث بعد ا٤بوتبال
كأف يؤمن ، كإٔب من يدخل ا١بنة بغّب حساب، ك أف العباد يتفاكتوف فيو إٔب مسامح كمناقش

، كبالصراط كىو جسر ٩بدكد على مًب جهنم، الذم توزف فيو ا٢بسنات كالسيئات با٤بيزاف
كأف ؛ ه من ا١بنةكماؤ ، شرب منو ا٤بؤمنوف قبل دخوؿ ا١بنةالذم ي كٕبوض نبينا ٧بمد 

كأف الشفاعة ، كالعلماء كالصا٢بْب كا٤بؤمنْب، الشهداءيؤمن بشفاعة األنبياء ٍب الصديقْب ك 
كأف يؤمن بإخراج من دخل النار من أىل التوحيد حٌب ال ؛  العظمى ٨بصوصة ٗبحمد

 كأف أىل الكفر كالشرؾ ٨بلدكف ُب النار أبد، ٲبافإد فيها من ُب قلبو مثقاؿ ذرة من ٱبل
، ْب ٨بلدكف ُب ا١بنة أبدان سرمدان كأف ا٤بؤمن ٱبف  عنهم العذاب كال ىم ينظركفال ، اآلبدين
م على كأف ا٤بؤمنْب يركف رُّم ُب ا١بنة بأبصارى؛ م فيها نصب كما ىم منها ٗبخرجْبال ٲبسه

كأهنم عدكؿ ، كترتيبهم كأف يعتقد فضل أصحاب رسوؿ اهلل ؛ ما يليق ٔببللو كقدس كمالو
: كأف ا٣بليفة ا٢بق بعد رسوؿ اهلل، ٯبوز سبهم كال القدح ُب أحد منهمال ، أمناء أخيار

ٍب علي ا٤برتضى رضي اهلل عنهم كعن ، ٍب عثماف الشهيد، ٍب عمر الفاركؽ، أبوبكر الصديق
كعنَّا معهم برٞبتك ، كعن التابعْب ٥بم بإحساف إٔب يـو الدين، أٝبعْبأصحاب رسوؿ اهلل 

 .(1) ((الراٞبْب اللهمَّ يا أرحم
 
 
 
 
 

                                                           

التوزيع ط  كالنشر ك  ا٢باكم للطباعة دار: الناشر.ا٢بداد، النصائح الدينية،  ٧بمد بن علوم بن ا٢بداد، عبداهلل  (ُ)
 .ّْٗـ، ص ُِٗٗىػ ُُّْ، ُ
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 الفصل األول
 :خمسة مباحثاإللهيات وفيو 

 :مطالبثبلثة منهج اإلماـ ا٢بداد ُب التوحيد كالصفات كأدلة معرفة اهلل كفيو : ا٤ببحث األكؿ
 .التوحيد: ا٤بطلب األكؿ
 .كالتأكيلمذىب اإلماـ ا٢بداد ُب الصفات : ا٤بطلب الثاين
 .منهج اإلماـ ا٢بداد ُب أدلة معرفة اهلل: ا٤بطلب الثالث

 :وفيو مطلبانمنهج اإلمام الحداد في إثبات األلوىية ونفي الشرك : بحث الثانيالم
 .التوحيد األعظم ُب معُب الشهادتْب: ا٤بطلب األكؿ
 .الشرؾ: ا٤بطلب الثاين

 :مطالبأربعة وفيو  القضاء والقدر: لثالثالمبحث ا
 . كالرضا بو القضاء كالقدرمعُب : ا٤بطلب األكؿ
 .منهج اإلماـ ا٢بداد ُب أفعاؿ العباد كا٤بشيئة: ا٤بطلب الثاين
 .االحتجاج بالقدر: ا٤بطلب الثالث
 .األسباب كمسبباهتاالكبلـ على : رابعا٤بطلب ال

 :وفيو ثالثة مطالب مقامات الدين اإلسالم واإليمان واإلحسان: المبحث الرابع
 .اإلسبلـات الدين كأك٥با مقام: األكؿا٤بطلب 

 .مقاـ اإلٲباف: ا٤بطلب الثاين
 .إلحسافمقاـ ا: ا٤بطلب الثاين

 :باإللهيات وفيو أربعة مطالبمباحث متعلقة : الخامس مبحثال
 .الرجاء كا٣بوؼ: ا٤بطلب األكؿ
 .األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: ا٤بطلب الثاين
 .االعتصاـ كا٣بركج على األئمة: ا٤بطلب الثالث
 .ا٢بب ُب اهلل: ا٤بطلب الرابع
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 المبحث األول
 والصفات وأدلة معرفة اهلل التوحيدمنهج اإلمام الحداد في 

 :التوحيد: المطلب األول
 :علم التوحيدتعريف : أوال
كفركع ىذه الكلمة تدكر على معُب ، ترجع إٔب لفظة كحد: كلمة التوحيد ُب اللغة     

الواك كا٢باء )) :كُب معُب االنفراد كعدـ ا٤بثيل يقوؿ ابن فارس، االنفراد كانقطاع ا٤بثل كالنظّب
كىو كاحد قبيلتو إذا ٓب يكن فيهم ، من ذلك الوحدة، كالداؿ أصل كاحد يدؿ على االنفراد

 (ُ)(( مثلو
كمن كبلـ  (ِ)، كفبلف أكحد أىل زمانو، كُب الصحاح فبلف كاحد دىره أم ال نظّب لو      

كُب لساف العرب كرجله متقدـ ُب بأس ؛ العرب ىو نسيج كحده كىو الرجل ا٤بصيب ُب الرأم
 .(ّ) أك علم أك غّب ذلك كأنو ال مثل لو فهو كحده لذلك

كباستعراض ا٤بعاين السابقة للفظ الواحد ٪بد أكثرىا يدؿ على معُب االنفراد كانقطاع ا٤بثيل 
بل قد جاء ُب ، كانقطاع النظّب كا٤بثيل، اللغة تدؿ على االنفراد كأف كلمة التوحيد ُب، كالنظّب

كىذا ىو التوحيد ، كتب أىل اللغة ا٤بتقدمْب أف التوحيد يعِب اإلٲباف باهلل كحده ال شريك لو
 كعليو بُب أىل السنة تعريفهم للتوحيد، الشرعي الذم جاء ُب كبلـ اهلل ككبلـ رسولو 

ىو تعري  التوحيد بأنو ، تدكر على ٧بور كاحدللتوحيد  كيبلحظ أف التعريفات السابقة
عن شرحها   ا٢بداد تكلم اإلماـكإفراده سبحانو بالعبادة كقد ، شهادة أف ال إلو إال اهلل
فاعلم أف ٝبيع العلـو )) : فقاؿعلى ذلك ا٤بعُب بُب تعريفو للتوحيد كمعُب اإلحاطة ُّا ك 
كشرح حقها الذم ىو األمر ، ذه الكلمة الشريفةترجع إٔب شرح معُب ى، الدينية ككسائلها

                                                           

 ـ، َُٗٗ/ىػ َُِْا٢بسْب اٞبد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار ا١بيل،  أبو: بن فارسا  (ُ) 
ٔ/ ُٗ.      
ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور  ،الفارايب: أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم، الصحاح كتاج اللغة كصحاح العربية  (ِ) 

 . ْٖٓ  /ِـ،  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ، ْ، بّبكت، دار العلم للمبليْب، طعطار
 .ْْٕ /ّلساف العرب، : ابن منظور  (ّ) 
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، كاف شرحا ٥با ٕبكم التبعية،  كما كاف شرحا ٢بقها، كما يتبع ذلك، كالنهي كالوعد كالوعيد
 .كما سيأٌب،  فضبل عن إيراده، كالقصد التعري  بأنو ال سبيل إٔب اإلحاطة بشرح علومها

كىو البحر الزاخر ، عليو علم التوحيدفهو العلم الذم يطلق ، كأما شرح معناىا ُب نفسها
كغاص ، كقد سبح النظار من ا٤بتكلمْب ُب باحتو، كال يدرؾ لو قعر، الذم ال يبلغ لو ساحل

ما ٯبل قدره ، فأدركوا من لطائفو كنفائسو كعجائبو كغرائبو، احملققوف من العارفْب ُب ١بتو
طاقة كاإلمكاف على االعَباؼ كفناء ال، كيتعذر حصره ٍب أٝبعوا بعد طوؿ البحث كاإلمعاف

موقوفة على ، كذلك ألف اإلحاطة بعلـو التوحيد، كالوقوؼ على النهاية، بالعجز عن الغاية
 ( ُ) ((تعأب عن ذلك علوا كبّبا، كصفاتواإلحاطة بذات ا٤بوحد 

 :تقسيم علم التوحيد عند اإلمام الحداد: اثاني
تاىر يدرؾ بالتعلم كىو كسيب كقسم  قسم: قسم اإلماـ ا٢بداد علم التوحيد إٔب قسمْب
ېئ    چ ٹ كالدليل على ىذا التقسيم قولو، باطن يدرؾ بالتقول كاَّاىدة كىو كىيب

 چىئىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  
كعد )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ القرطيب  (ِ)

اهلل  كقد ٯبعل، أم ٯبعل ُب قلبو نورا يفهم بو ما يلقى إليو، من اهلل تعأب بأف من اتقاه علمو
رٞبو -كقاؿ ابن عاشور  (ّ) ((أم فيصبل يفصل بو بْب ا٢بق كالباطل، ُب قلبو ابتداء فرقانا

إف : حٌب قيل، كُب عطفو على األمر بالتقول إٲباء إٔب أف التقول سبب إفاضة العلـو)) :-اهلل
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چٹ ٹ  (ْ) ((الواك فيو للتعليل أم ليعلمكم

چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵  ﮶
(ٓ) 

                                                           

، ُالسائل ٔبواب ا٤بسائل، الناشر دار ا٢باكم للطباعة كالنشر، ط إٙباؼعبداهلل بن علوم ا٢بداد، ا٢بداد:   ((ُ
 .ُٗصىػ، ُُْْ

 ِِٖ: اآلية: البقرةسورة ( ِ)
 الردكين أٞبد: القرآف، ٙبقيق ألحكاـ ا١بامع ،القرطيب الدين مشس ا٣بزرجي األنصارم ٧بمد اهلل عبد القرطيب: أبو ( ّ)

 .َْٔ/ّ، ُْٔٗ - ىػُّْٖ، ِا٤بصرية، القاىرة، ط الكتب دار: أطفيش، الناشر كإبراىيم
 العقل كتنوير السديد ا٤بعُب التونسي، ٙبرير عاشور بن الطاىر ٧بمد بن ٧بمد بن الطاىر ابن عاشور: ٧بمد ( ْ)

 .ُُٖ/ّـ، ُْٖٗ: النشر تونس، سنة – للنشر التونسية الدار: اَّيد، الناشر الكتاب تفسّب من ا١بديد
 .ِٖاآلية: ا٢بديد: سورة ( ٓ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

60 

 چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     چ ٹ  ٹو
رٞبو -قاؿ ابن حجر  (ُ)

كما جاء ُب بعض ،  كبْب الرشد كالغيٌ ، أم ىداية كنورا تفرقوف بو بْب ا٢بق كالباطل)) :–اهلل 
كالعناية بطهارة القلب كتزكية النفس ، كذلك أف اَّاىدة تؤدم إٔب ا٤بشاىدة، كجوه التفسّب

( أم با٢بكمة) أما الكتب كالٌتعليم فبل تفي بذلك: قاؿ الغزإب، تفجر ا٢بكمة ُب قلب العبد
تتفٌجر ُب القلب بل ا٢بكمة ا٣بارجة عن ا٢بصر كالعٌد إ٭ٌبا تتفتح باَّاىدة كمراقبة األعماؿ 

، كا١بلوس مع اللَّو عز كجل ُب ا٣بلوة مع حضور القلب بصاُب الفكرة، الظاىرة كالباطنة
النقطاع إٔب اللَّو عٌز كجٌل عما سواه فذلك مفتاح اإل٥باـ كمنبع الكش  فكم من متعٌلم كا

، ككم من مقتصر على ا٤بهم ُب الٌتعليم، يقدر على ٦بازاة مسموعو بكلمة طاؿ تعٌلمو كٓب
فتح اللَّو عليو من لطائ  ا٢بكمة ما ٙبار فيو عقوؿ ذكم ، كمتوفر على العمل كمراقبة القلب

 (ّ) ((ىػ ا. (ِ)من عمل ٗبا علم كرٌثو اللَّو علم ما ٓب يكن يعلم :قاؿ  كلذلك، األلباب
من كاجبات ، ٌف من عمل ٗبا يعلموإمعُب ا٢بديث -رٞبو اهلل - (ْ)قاؿ اإلماـ عز الدين
أكرثو اهلل من العلم اإل٥بي ما ٓب يعلمو من ؛ كاجتناب مكركىاتو ك٧برماتو، الٌشرع كمندكباتو

 چ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ چكقولو تعأب ،  ذلك
ىذا ىو الظٌاىر من ا٢بديث (ٓ)

ألٌف ذلك ٚبصيص ، كال ٯبوز ٞبلو على أىل الٌنظر ُب علـو الٌشرع، ا٤بتبادر إٔب الفهم
علم الباطن ال يعرفو إاٌل من عرؼ علم )) :-رٞبو اهلل-كقاؿ اإلماـ مالك، للحديث بغّب دليل

كال يكوف ذلك إاٌل مع فتح ، بو فتح اهلل عليو علم الباطنفمن علم الظٌاىر كعمل ، الظٌاىر

                                                           

 ِٗاآلية: األنفاؿ: سورة  (ُ)
 بن أٞبد بن اهلل عبد بن أٞبد نعيم ،  أبومن عمل ٗبا علم فتح اهلل لو ما ال يعلمأخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية: بلفظ  (ِ)

ـ، ، ُْٕٗ - ىػُّْٗمصر،  ٧بافظة ٔبوار - السعادة: األصفياء، الناشر كطبقات األكلياء حلية، األصبهاين إسحاؽ
ٔ /ُّٔ. 
،  الصحاب ٛبييز ُب اإلصابة ،العسقبلين حجر بن أٞبد بن ٧بمد بن علي بن أٞبد الفضل ابن حجر: أبو ( ّ)

 .ْٓ/ُىػ،  ُُْٓ - ُبّبكت، ط – العلمية الكتب دار: معوض، ، الناشر ٧بمد كعلى أٞبد عادؿ: ٙبقيق
 ىػ .ينظر منتهىّٔٗ، كا٤بتوَب سنة: ىػََٗ( عز الدين بن علي بن عبد العزيز ا٤بكي الزمزمي الشافعي ا٤بولود سنة: ْ)

 .ِّٖ/ُاللحجي،  عبادم سعيد بن اهلل الرسوؿ، عبد مشائل إٔب الوصوؿ كسائل على السؤؿ
  ٗٔاآلية: العنكبوت: سورة ( ٓ)
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يشّب إٔب . كإ٭ٌبا العلم نور يقذفو اهلل ُب القلب، ليس العلم بكثرة الٌركاية: كقاؿ. قلبو كتنويره
 .(ُ) ((علم الباطن

ال تزيد ، كىذه التقول الٍب دلت اآليات على أف اهلل يعلم صاحبها بسببها ما ٓب يكن يعلم 
عمل ببعض ما علم زاده اهلل بو علم ما ٓب من كعليو فهي ، من أمر اهلل، عملو ٗبا علمعلى 

إ٭با قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصّبنا ُب )) :قاؿ عمر بن عبد العزيز. (ِ)يكن يعلم
 :علم ا٤بوىبة من شركط ا٤بفسر فقاؿ -رٞبو اهلل -كقد عد السيوطي(ّ) ((العمل ٗبا علمنا

من عمل ٗبا ) :علم يورثو اهلل تعأب ٤بن عمل ٗبا علم كإليو اإلشارة ٕبديث علم ا٤بوىبة كىو))
 (ْ)( علم كرثو اهلل علم ما ٓب يعلم

بل قد قسم التوحيد كثّب من ؛ كٓب يكن اإلماـ ا٢بداد أكؿ من تكلم ُب تقسيم علم التوحيد
-رٞبو اهلل -فممن قسم التوحيد الشيخ ابن تيمية ، العلماء كىذا تقسيم اصطبلحي منهم

كما قسم التوحيد اإلماـ ابن   (ٓ) كالتوحيد العملي اإلرادم، إٔب التوحيد القوٕب العلميقسمو 
كنوع ُب اإلرادة ، نوع ُب العلم كاالعتقاد: التوحيد نوعاف)) :قاؿإذ  -رٞبو اهلل -القيم
 :فقاؿ علم التوحيد على قسمْبقسم  كاإلماـ ا٢بداد ، (ٔ) ((كالقصد

أف يعلم ، كٯبب على كل مؤمن. كىو الذم يعلم بالدليل كالرىاف: علم تاىر: أحدٮبا))
، كالذب عنو، كا٤بتكلم ىو الذم يعتِب بتحرير ىذا العلم؛ تقد منو ماال يصح إٲبانو بدكنوكيع

                                                           

 مشائل إٔب الوصوؿ كسائل على السؤؿ ا٢بضرمي، منتهى اللحجي عبادم ٧بمد بن سعيد بن اهلل العبادم: عبد ( ُ)
 .ّٓ/ْـ،  ََِٓ/  ىػ ُِْٔ، ّجدة، ط – ا٤بنهاج دار: كسلم، الناشر كآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ
 الفكر بالقرآف، دار القرآف إيضاح ُب البياف أضواء، الناشر، الشنقيطي ا٤بختار ٧بمد بن األمْب الشنقيطي: ٧بمد ( ِ)

 .ُِٔ/ٕـ،  ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر لبناف، عاـ – بّبكت التوزيع ك النشر ك للطباعة
 ،العزيز الكتاب تفسّب ُب الوجيز احملرر عطية، بن ٛباـ بن الرٞبن عبد بن غالب بن ا٢بق عبد ٧بمد ابن عطية: أبو ( ّ)

 .ِّٔ/ْىػ،  ُِِْ - ُبّبكت، ط – العلمية الكتب دار: ٧بمد، ، الناشر الشاُب عبد السبلـ عبد: ٙبقيق
 الفضل أبو ٧بمد: ٙبقيق ،القرآف علـو ُب اإلتقاف السيوطي، الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد ( ْ)

 .ُِٓ/ْـ،  ُْٕٗ/ ىػُّْٗ: للكتاب، ط بدكف العامة ا٤بصرية ا٥بيئة: إبراىيم، ، الناشر
، الناشر سآب رشاد ٧بمد: ٙبقيق ،الصفدية ،تيمية ابن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين ابن تيمية: تقي ( ٓ)

 .ِِٖ/ ِىػ، َُْٔ، ِتيمية، مصر، ط ابن مكتبة
 ،نستعْب كإياؾ نعبد إياؾ منازؿ بْب السالكْب مدارج ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ابن القيم: ٧بمد ( ٔ)

 .ْٖ/ُـ، ُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ، ّبّبكت، ط – العريب الكتاب دار: البغدادم، ، الناشر باهلل ا٤بعتصم ٧بمد: ٙبقيق



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

62 

كإال  ، كفضلو إف كاف إٲبانا كعلما، فيفضل عامة ا٤بؤمنْب بذلك، كالفحص عن أدلتو كبراىينو
 .كاف صورة فقط

، كذلك مّباث التقول، كىو ما ال يدرؾ بدكف الكش  كالعياف: باطن: كالثاين من القسمْب
)أم يتفاضل(  ضكقد يتفاك ، كىو سر بْب العبد كبْب ربو، كمعُب ا٥بداية الٍب ىي ٜبرة اَّاىدة
ك٥بم رضي اهلل عنهم الغّبة التامة على أف يق  على شيء منو ، أىلو ُب أشياء منو فيما بينهم

إذا أراد أف يتكلم فيو مع أصحابو يغلق  -رٞبو اهلل-حٌب كاف ا١بنيد ، ليس من أىلومن 
فإف الواق  على ىذا العلم من . الباب كٯبعل ا٤بفاتيح ٙبت كركو كذلك رٞبة منهم با٤بؤمنْب

كإما أف يصدؽ ، فيكوف عند اهلل من ا٤بكذبْب ٗبا ٓب ٰبيطوا بو علما، إما أف ينكره: غّب أىلو
فغاية ا٤بؤمنْب ا٤بوحدين  (ُ) ((فيتعثر ُب أذياؿ ا٣بطأ، كيفهمو على غّب الوجو ا٤براد منو، بو

كىذه من أعظم صفاهتم كاهلل سبحانو كتعأب ذكر ُب القرآف ، تصحيح توحيدىم بإخبلصو هلل
لعبادة مع با سبحانو كتعأب من صفات ا٤بؤمنْب كمن أعظم صفاهتم إفراده ان العظيم كثّب 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ: كما قاؿ تعأباإلخبلص  

 چہ   ہہ  ڻ  ۀۀ
كاإلشراؾ ُب ، فئلخبلص ُب التوحيد ٠بة أىل اإلٲباف (ِ)

ا٢بداد إخبلص التوحيد هلل ٗبعُب  كقد جعل اإلماـ، ٠بة أىل الكفر كالنفاؽ كالعصياف التوحيد
كالسبلمة من ، عناه ا٣بفيأرقى كأٝبل ٰبمل ُب معناه اإلخبلص ُب التوحيد ٗبعناه ا١بلي كٗب

، كنو عناية العارفْب كاحملققْب)) :قاؿ ف، وحيد ٗبعناه ا١بلي كٗبعناه ا٣بفي التالشرؾ ُب
كُب إخبلص ، كتقويتهماكمطمح نظرىم ُب تصحيح اإلٲباف كاليقْب ، كمعظم اىتمامهم

كاإلخبلص ، كالزىد،  ٍب ُب تصحيح األخبلؽ احملمودة، التوحيد من شوائب الشرؾ ا٣بفي
ٍب ُب ، كالكر كا٢برص كالرياء،  ألخبلؽ ا٤بذمومةكُب نفي ا، كسبلمة الصدر للمسلمْب

ٍب ُب تصحيح أمور ، كُب االحَباز من األعماؿ السيئة، تصحيح األعماؿ الصا٢بة الظاىرة
كاألخذ بالقناعة كالتقلل ، كحسن التدبّب ٥با على طريق الورع كالنصح، ا٤بعاش كالنظر فيها

أم -إذا فعل )) :كقد جعل اإلماـ ا٢بداد اإلخبلص من أعظم ٜبرات التوحيد فقاؿ (ّ)  ((منها

                                                           

  .ُٗالصوفية، ص ا٤بسائل ُب العلوية ا٢بداد: النفائس  (ُ) 
 ٓ: البينة: اآليةسورة ( ِ)
 .ُُ، صا٢بكمية  كاألصوؿالفصوؿ العلمية ا٢بداد:   (ّ)
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 كأما، ؿ عليهاىو الرياء كالكر اَّبو ، فهذه األشياء ك٫بوىا، أمران أحبَّ أف يػيرىل -اإلنساف
 حٌب جاءت األنبياء ، ال هتتدم العقوؿ إليها، فإهنا من ٜبرات التوحيد، أضدادىا كاإلخبلص

كسيػأٌب الكبلـ على اإلخبلص بالتفصيل ُب مبحث  (ُ) ((كعرٌفوا الناس التوحيد كٜبراتو
 .اإلحساف
اإلماـ ا٢بداد ٜبرة عظيمة تنتج عن اإلخبلص ُب التوحيد أال كىي صدؽ التوكل  ذكركما 
فإف من توكل على اهلل كفاه ، كعليك بالتوكل على اهلل)) :قاؿ ف، اهلل كاالعتماد عليو على

چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چكأغناه كتواله 
كالتوكل من ٜبرات صدؽ التوحيد كثباتو ُب (ِ)

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژژ چ:قاؿ تعأب، كاستيبلئو عليوالقلب 
فانظر   (ّ)

فلم يبق ، بإثبات االنفراد باإل٥بية ٍب أمرنا بالتوكل عليو جل كعبلكي  بدأ بإثبات الربوبية ٍب 
 :كقد أمر اهلل عباده بالتوكل عليو كرغبهم فيو بقولو، ُب تركو عذر للرية

چڀ   ڀ  ڀ  ڀچ 
چچ    ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ: كبقولو تعأب(ْ)

(ٓ) 
الطّب تغدك ًٟبىاصان كتركحي لو توكلتم على اهلل حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ ( كقاؿ رسوؿ اهلل

  (ٕ) ((ا ىػ (ٔ) ( بطانان 
 المجاىدة عند اإلمام الحداد
 چ. . . ڻ   ڻ  ڻ چقولو تعأب: اَّاىدة الٍب ذكرت ُب القرآف 

قاؿ السدم (ٖ)
كغّبه: إف ىذه اآلية نزلت قبل فرض القتاؿ. قاؿ ابن عطية: فهي قبل ا١بهاد العرُب، كإ٭با 

كركم عن ابن ))؟. كقاؿ الثعليب ُب تفسّبه: (ٗ)اهلل كطلب مرضاتوىو جهاد عاـ ُب دين 

                                                           

 .ُِِ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد   (ُ)
      .ّ: اآليةالطبلؽ:  سورة (ِ) 
      .ٗ: اآليةسورة ا٤بزمل:  (ّ) 
     ُِِ: : اآليةسورة آؿ عمراف (ْ) 
      ُٗٓ: : اآليةسورة آؿ عمراف (ٓ) 
 . ُّْٗ/ ِ، ، ُْْٔ، رقم ا٢بديث باب التوكل كاليقْبأخرجو ابن ماجو ُب سننو: بلفظ لو أنكم، ( ٔ)
 .ُٕٕا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ٕ)
 ٗٔ: : اآليةالعنكبوتسورة ( ٖ)
 .ّْٔ/ُّالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ٗ)
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ضحاؾ: كالذين جاىدكا ال كقاؿ: كالذين جاىدكا ُب طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. عباس
با٥بجرة لنهدينهم سبل الثبات على اإلٲباف، كقيل: كالذين جاىدكا بالثبات على اإلٲباف 

ن عبد اهلل: كالذين جاىدكا ُب إقامة السنة سهل بكقاؿ لنهدينهم سبل دخوؿ ا١بناف، 
لنهدينهم سبل ا١بنة ٍب قاؿ: مثل السنة ُب الدنيا كمثل ا١بنة ُب العقىب، من دخل ا١بنة ُب 

معُب اَّاىدة  النيب كما اكضح (ُ)(( العقىب سلم، فكذلك من لـز السنة ُب الدنيا سلم
تكلم اإلماـ ا٢بداد عن اَّاىدة ُّذه  (ِ) ((كاَّاىد من جاىد نفسو ُب طاعة اهلل)) :بقولو

تىٍصحيح التَّوحيد، كالعمل )): قاؿفمعُب اَّاىدة الٍب يذكركهنا   ا٤بعاين حينما سئل عن
على ميٍقتضى الشرع، كتىٍذليل شىهىوات النفس، كتػىٍعديل أخبلقها، حٌب يىٍستقر كله األمر على 

هنا ٓب أالعدؿ الشرعي، كقد يفتح اهلل على الوٕب بعد اَّاىدة، بفتوح من عنده يتحقق لو 
د كال ٰبصل لو شيء، ٙبصل لو ٗبجاىدتو، بل حصلت فىٍضبلن منو تعأب كًمٌنة، كقد ٯبته
، كال بد من اَّاىدة، شيءليسلم بذلك من العيجب، فبل يػىرىل أنو حصل لو من ٦باىدتو  

 (ّ) ((قاؿ ك٠بي جهاد النفس أكر، ألنو داًن كالـز لكل أحد
 :عظم النعموأول ما يلزم معرفتو وىو أ األساسالتوحيد ىو : اثالث

كلذلك فإنو ال يتصور إٲباف ، الدين الذم يقـو عليوكأصل ، التوحيد أساس ا٥بداية كاإلٲباف
كىي مهمة جدان للمؤمن ، فهذه ا٤بعرفة الزمة النعقاد أصل اإلٲباف، صحيح ٩بن ال يعرؼ ربو

كىي الٍب توجب للعبد ، قلبو كصبلح معتقده كاستقامة عملولشدة حاجتو إليها لسبلمة 
، كتنزيو الرب عما ال يليق بو، كاإلقرار كالتعطيل، كالتوحيد كالشرؾ، التمييز بْب اإلٲباف كالكفر

كبقية الفرائض فرع ، فالتوحيد أساس اٍلًملَّة كأصلها؛ ككصفو ٗبا ىو أىلو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ
 (ْ)فإذا زاؿ األصل زاؿ الفرع، منو

                                                           

 بن ٧بمد أيب اإلماـ: ٙبقيق ،القرآف تفسّب عن كالبياف الكش  الثعليب، إبراىيم بن ٧بمد بن الثعليب: أٞبد ( ُ)
 .َِٗ/ٕـ،  ََِِ - ، ىػُِِْ ُلبناف، ط – العريب، بّبكت الَباث إحياء دار: عاشور، الناشر

 .ّٕٖ/ ّٗ، ِّٕٔٗأحرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ُِِ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  ( ّ)
 على ا٤بعرفة ا٤بتحتمات الواجبات شرح ا٤بختصرة ا٣بريصي، التنبيهات أٞبد بن صاّب الشيخ بن ا٣بريصي: إبراىيم  (ْ)
 .ِٖ/ُـ، ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ّكالتوزيع، ط للنشر الصميعي دار، مسلم كل
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أمور الدنيا    :((فقاؿ، كقد شبو اإلماـ ا٢بداد التوحيد باألساس الذم يقـو عليو البناء
ين أساسو كلمة التوحيد  كذلك الد،  بناء القصر إال بعد إحكاـ األساسال يثبت ، كالبيوت
 :قاؿ تعأب، ٍب ما ييندب بعد ذلك، ٍب قراءة القرآف، ٍب األحكاـ الواجبة، كالتصديق

چ ڎ  ڈ  ڈ چ
، فالتأسيس بإثبات العقائد كالنيات كالصدؽ، إٔب آخر اآلية(ُ)

كال تفًب الناس ، العلم الذم ال بد لك منو ُب نفسككخذ أصل ، البناء يتم لك بعد ذلكٍب 
 (ِ) ((بطلب العلم ببل عمل

ف التوحيػػد أكؿ مػػا إقػػاؿ العلمػاء ، معرفتػو كاإلقػػرار بػو أكؿ مػا ٯبػػب علػى اإلنسػػافكالتوحيػد ىػػو 
ڄ  ڄ   چ: قػاؿ تعػأب، كأكؿ ما فرضػو اهلل علػى عبػاده، ٯبب على العبد معرفتو كاإلقرار بو

عث األنبياء كالرسػل من أجلو بي (ّ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ    
، أخػػػذ عشػػػر سػػػنْب كلهػػػا ُب الػػػدعوة إٔب التوحيػػػدكالنػػػيب ؛ كأنزلػػػت علػػػيهم الكتػػػب كالشػػػرائع
ٔبى اللَّػًو كىأىكَّؿي مىقىػاـو يػىقيػوـي ًفيػًو السَّػاًلكي إً ، فهػو أىكَّؿي مىنىػازًًؿ الطَّرًيػقً ، كالنهي عن ضػده كىػو الشػرؾ

ٯبب علػى اإلنسػاف أكالن أف يصػحح )) :فقاؿ  ا٢بداد على ذلك  اإلماـكد أعىزَّ كىجىلَّ كقد 
، كالزكػػاة إف كانػػت عليػػو، و صػػحح الواجبػػات مػػن الصػػبلة كالصػػـوفػػإذا أحكمػػ، مقػػاـ التوحيػػد
ت كأنػػ، أتػػراؾ مػػن لػػو عليػػك ديػػن الـز،  يفعػػل منػػدكبان قبػػل تصػػحيح الواجػػبكال، كغػػّب ذلػػك

أحسػػن  ال)) : ايضػػان  كقػػاؿ(ْ) ((اء الػػبلـزدأىػػل يقبلػػو إال بعػػد ، تَبكػػو كتعطيػػو شػػيئان مترعػػان بػػو
، مػػػن تصػػػحيح أصػػػوؿ التوحيػػػد( ا٤بتابعػػػةأم طريػػػق ) لئلنسػػػاف ُب ىػػػذا الزمػػػاف إذا أراد سػػػلوكها

مػن غػّب أف ، الكتاب كالسنةكاإلتياف من السنن على مقتضى ، كفعل الواجبات كترؾ احملرمات
قلت فمما ينسب ١بمهور أىػل  (ٓ) ((فإذا أٜبرت لو ىذه األشياء حصل لو خّب كثّب، يتعداٮبا

 العلػػم ُب ىػػذه ا٤بسػػألة مػػا نقلػػو ابػػن مفلػػح ُب اآلداب الشػػرعية عػػن صػػاحب احملػػيط مػػن ا٢بنفيػػة

                                                           

      .َُٗ: اآليةالتوبة:  سورة (ُ) 
 . ُِٗ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
      . ّٔ: اآليةالنحل:  سورة (ّ) 
 . ُِٖ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
 .ُِٖ/ ُ،  ا٤برجع السابق  (ٓ)
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أفضل العلـو عند ا١بمهػور بعػد معرفػة أصػل الػدين كعلػم اليقػْب معرفػة الفقػو كاألحكػاـ )) :قاؿ
 (ُ) ((بلؿ كا٢براـبْب ا٢ب الفاصلة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ: قاؿ اهلل تعأبعظم نعم اهلل أمن كنعمة اإلسبلـ كالتوحيد 

ُب تفسّبه   -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ الز٨بشرم (ِ) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
اليـو أكملت لكم : أٛبمت نعمٍب عليكم بإكماؿ أمر الدين كالشرائع كأنو قاؿ)) :لآلية

 (ّ) ((ألنو ال نعمة أًٌب من نعمة اإلسبلـ، عليكم نعمٍب بذلكدينكم كأٛبمت 
فأك٥با نعمة اإلسبلـ الٍب ال تتم نعمة : كس النعم ثبلثةؤ ر )) :-رٞبو اهلل-كقاؿ كىب ابن منبو 

نعمة الغُب الٍب ال يتم : كالثالثة، نعمة العافية الٍب ال تطيب ا٢بياة إال ُّا: كالثانية، إال ُّا
كاف من دعاء رسوؿ اهلل  )) :قاؿرضي اهلل عنهما  كعن عبد اهلل بن عمر (ْ) ((العيش إال ُّا

نعمة : أم)) :-رٞبو اهلل–قاؿ اإلماـ ا٥بركم  (ٓ) ((اللهم إين أعوذ بك من زكاؿ نعمتك
عظم النعم كال أالتوحيد من اإلسبلـ ك نعمة ف (ٔ) ((كمنحة اإلحساف كالعرفاف اإلسبلـ كاإلٲباف

كقد جعل اإلماـ ا٢بداد ، سلمأق ا٤بعرفة إال من كاف كافران ٍب ح يعرؼ قدر ىذه النعمة
كأنفعها ألىلو ، ٍب اعلم أف التوحيد أعظم النعم كأكرىا)) :من أعظم النعم فقاؿ التوحيد

كأف ، فعلى من أنعم اهلل بو عليو كأكرمو بو أف يعرؼ قىٍدرى نعمًة اهلل بذلك، ُب الدنيا كاآلخرة
كثباتو كتأكيده ، كأف ٯبتهد ُب تقوية توحيده، الشكر كاالغتباط ُّايسعى ُب حفظها كدكاـ 

كالطاعات ا٣بالصة الٍب ىي من فركع التوحيد ، ٗببلزمة األخبلؽ ا٢بسنة كاألعماؿ الصا٢بة
مع االحَباز كاالجتناب ألضداد ذلك من األخبلؽ السيئة كاألعماؿ ا٤بنكرة ، كٜبرات اإلٲباف

قاؿ ؛ كموًجبات تزلزلو كاضطرابو حاالن كمآالن سيَّما عند ا٤بوت، فالٍب ىي من ميٍضًعفات اإلٲبا
                                                           

 .ُِٓ/ ِكا٤بنح ا٤برعية، عآب الكتب،   الشرعية ، اآلدابا٤بقدسيبن ٧بمد بن مفلح ابن مفلح: ٧بمد   (ُ) 
 ّ : اآليةا٤بائدةسورة ( ِ)
التنزيل،  غوامض حقائق عن الكشاؼ، اهلل جار أٞبد، الز٨بشرم بن عمرك بن ٧بمود القاسم الز٨بشرم: أبو ( ّ)

 .َٓٔ/ ُىػ،  َُْٕ - ّبّبكت، ط – العريب الكتاب دار: الناشر
 .ٖٔ/ْاألصفياء، ،  كطبقات األكلياء أبو نعيم األصبهاين: حلية ( ْ)
، ِّٕٗرقم ا٢بديث باب أكثر أىل ا١بنة الفقراء كأكثر أىل النار النساء، أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ٓ)
ْ/َِٕٗ . 
 الفكر، بّبكت دار: ا٤بصابيح، الناشر مشكاة شرح ا٤بفاتيح ٧بمد، ا٥بركم، مرقاة( سلطاف) بن ا٥بركم: علي ( ٔ)

 .َُٕٕ/ ْـ، ََِِ - ىػُِِْ، ُلبناف، ط
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ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۀ  ہچ :اهلل تعأب

چۓ
كال يسرؽ السارؽ حْب ، ال يزين الزاين حْب يزين كىو مؤمن) :كقاؿ  (ُ)
 (ّ) ((ػ اىػ(ِ) (كال يشرب ا٣بمر حْب يشرُّا كىو مؤمن، يسرؽ كىو مؤمن

 :ىذه االبيات العظيمة ُب فضل نعمة اإلسبلـ ا٢بدادئلماـ كل
 َباحوػػػػػػػػكاسورو ػػػػػػػػكىحيب  ***ٍو ػػ٫ٍبني ُب رىٍكحو كرىاحى                          
نًٍعمىةو حىلٍَّت ًبسىاحىوٍ ***   نًٍعمىةي اإًلٍسبلىـً أٍعلىى                        

(ْ) 
ًثٍّب : أيضا كقاؿ يًن اليىًسّبٍ  ***٫بىٍمىدي اهللى عىلىى ا٣ٍبىٍّبً الكى ًة التَّوًحيٍد كىالدٍّ نًٍعمى

(ٓ) 
 :تعليم علم التوحيد واالعتناء بو: ارابع

اعلم أف شرؼ ىذا العلم على غّبه من العلـو لكونو متعلقا بأشرؼ ا٤بعلومات الٍب ىي 
كالعلم باهلل تعأب كصفاتو أجٌل العلـو كأعبلىا   أم معرفة اهلل كرسولو ، الدين أصوؿ 

  كقد خٌص النيب، كيسمى علم األصوؿ كعلم التوحيد كعلم العقيدة، كأكالىا كأكجبها  
فكاف ىذا العلم أىٌم العلـو ٙبصيبلن  (ٔ) ((أنا أعلمكم باهلل)) :بالَبقي ُب ىذا العلم فقاؿ نفسو 

قٌدـ  (ٕ) چ     يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جثچ : كأحٌقها تبجيبلن كتعظيمان قاؿ تعأب
كتعلق االستغفار  ، األصوؿ األمر ٗبعرفة التوحيد على األمر باالستغفار لتعٌلق التوحيد بعلم 

أم العمل : سيًئلى    أف رسوؿ اهلل كركل البخارم ُب صحيحو عن أيب ىريرة ؛ علم الفركعب
كنا مع )) :قاؿ كصح عن جينديب بن عبد اهلل أنو. (ٖ) ((إٲباف باهلل كرسولو)) :قاؿ؟ أفضل
ف فازددنا بو آٍب تعلمنا القر ، فآفتعلمنا اإلٲباف قبل أف نتعلم القر    ك٫بن فتياف حىزاًكرىة  النيب 

                                                           

     َُ: اآلية: الرـك سورة (ُ) 
إ٭با ا٣بمر كا٤بيسر كاألنصاب كاألزالـ رجس من عمل )قوؿ اهلل تعأب: أخرجو البخارم ُب صحيحو: باب  ( ِ)

 . َُْ/ ٕ، ٖٕٓٓ(، رقم ا٢بديث الشيطاف، فاجتنبوه لعلكم تفلحوف
 .ِٔٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ّ)
، ص  ( ْ)  .ُْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ِٕٔا٤برجع السابق: ص (ٓ)
 .ُّ/ ُ(، أنا أعلمكم باهلل)باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ُب صحيحو: البخارم أخرجو  (ٔ)
      .ُٗ: اآلية: ٧بمد سورة (ٕ) 
 .ُْ/ ُ، ِٔرقم ا٢بديث  باب من قاؿ إف اإلٲباف ىو العملُب صحيحو:  البخارمأخرجو ( ٖ)
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فهذا يدؿ على أٮبية علم التوحيد الذم كاف لعلماء السل  اىتماـ بالغ ُب   (ُ) ((إٲبانا
أصل التوحيد كما يصح االعتقاد )) -رٞبو اهلل–اإلماـ أبو حنيفة قاؿ   ، ٙبصيلو كتعليمو للناس

 (ِ) ((األكر عليو كما يتعلق منها باالعتقاديات ىو الفقو 
على مذىب أيب حنيفة ما يدؿ على أٮبية االعتناء بعلم التوحيد  (ّ)كُب فتاكل قاضيخاف 

جبللو للناس كبياف  تعليم صفة ا٣بالق موالنا جل:فقد كرد فيو ما نصو، كتعليمو للناس
كعلى الذين تصٌدكا للوعظ أف يلقنوا  ، األمور خصائص مذىب أىل السنة كا١بماعة من أىم 

  (ْ) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ: قاؿ تعأب، لى منابرىم ذلكالناس ُب ٦بالسهم ع
أٝبع العلـو كأنفعها كأصحها كأكضحها ما كاف ىو األقرب كاألشبو )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

كالذم يكثر ذكرىا كتكرارىا ، كُب سنة رسولو ، بالعلـو ا٤بشركحة ُب كتاب اهلل تعأب
كذكر ما ، كذلك مثل العلم باهلل تعأب كصفاتو كأ٠بائو كأفعالو كالعلم بأمر اهلل تعأب، فيهما

، كذكر ما يبعد عنو من األكصاؼ، كالعلم بنهيو تعأب، كاألعماؿ، يقرب إليو من األكصاؼ
ككص  ، كما فيو من األحواؿ كاألىواؿ، كالرجوع إٔب اهلل تعأب، كالعلم با٤بعاد، اؿكاألعم

ككثرة ، كىذه العلـو ىي أصوؿ العلـو كلها كمقصودىا كلباُّا؛ ا١بنة الٍب ىي دار السعداء
كٙبث على لزـك الطاعة ، كباليـو اآلخر، كبرسولو، النظر فيها تثمر مزيد اإلٲباف كاليقْب باهلل

كحسن التزكد ، كاالستعداد للموت، كترؾ ما يسخطو سبحانو كتعأب، كالعبادة هلل تعأب
 (ٓ) ((كالرغبة ُب اآلخرة، كعلى الزىد ُب الدنيا، ك٧ببة لقاء اهلل تعأب، للمعاد
أف  كال يستطيع أحده )) :أف اعظم نفع للعباد ىو تعليمهم توحيد رُّم فقاؿ اإلماـ ا٢بدادبْب ك 

 (ٔ) ((بتعريفهم ما ٯبب لو من التوحيد كالطاعة، ينفع خلق اهلل ٗبثل دعوهتم إٔب اهلل تعأب

                                                           

 .ِّ/ُ، ُٔ، رقم ا٢بديث باب ُب اإلٲبافأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ُ)
 البحر احمليط ُب أصوؿ ، الزركشي ُّادر بن اهلل عبد بن ٧بمد الدين بدر اهلل عبد الزركشي: أبو  (ِ)

 .ّٔ/ ُـ، ُْٗٗ - ىػُُْْ، ُالكتيب، ط دار الفقو، الناشر
 البلخي الدين نظاـ برئاسة علماء ١بنة: ا٤بؤل (  فتاكل قاضيخاف )مطبوعة ُّامش الفتاكل ا٥بندية(: ّ)

 .َِّ/ ِكما ال يكوف،   الباب الثاين فيما يكوف كفرا من ا٤بسلم ىػ، َُُّ، ِالفكر، ط دار: ا٥بندية، الناشر الفتاكل
      .ٓٓ: الذاريات: اآلية سورة (ْ) 
 .٢ْٓبداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص  (ٓ)
 . ُٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة، ص   (ٔ)
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األمر الذم عليو ا٤بدار )) : قاؿعلى االىتماـ بأعظم امر ف اإلماـ ا٢بداد كما اكد
كأشدَّ حرصان ، كالتعويل كالذم ال ينبغي لعاقل من أىل اإلٲباف أف يكوف أعظم اىتمامان بو

حٌب ٲبوت كٱبرج من الدنيا على ذلك ، كحفظ اإلٲباف، كسعيان لو من سبلمة التوحيد عليو
 (ُ) ((بفضل اهلل كحسن تأييده كتثبيتو

 :التوحيد ومعناه في حديث المرء مع من يحب: اخامس 
،  ذ ال بد من حقيقة ا٤بتابعة ُب التوحيدإال يؤخذ بظاىره  (ِ)( حبأا٤برء مع من ) حديث

 سولوك٧ببة التوحيد إ٭با تكوف هلل كحده على متابعة ر )) :-رٞبو اهلل - تيميةكما قاؿ ابن 
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ: كما قاؿ تعأبصلى اهلل عليو كآلو كسلم  

چ ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ
ركايات ا٤برء مع من )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ النوكم (ْ) ((ػاى(ّ)

كمن فضل ، كالصا٢بْب كأىل ا٣بّب األحياء كاألموات فضل حب اهلل كرسولو  اأحب فيه
كال يشَبط ُب ، كالتأدب باآلداب الشرعية، ٧ببة اهلل كرسولو امتثاؿ أمرٮبا كاجتناب هنيهما

االنتفاع ٗبحبة الصا٢بْب أف يعمل عملهم إذ لو عملو لكاف منهم كمثلهم كقد صرح ُب 
يلحق ُّم قاؿ أىل العربية ٤با نفي بذلك فقاؿ أحب قوما ك٤با  (ٓ)ا٢بديث الذم بعد ىذا

للماضي ا٤بستمر فيدؿ على نفيو ُب ا٤باضي كُب ا٢باؿ ٖببلؼ ٓب فإهنا تدؿ على ا٤باضي فقط 
قاؿ بعض  (ٔ) ((ٍب إنو ال يلـز من كونو معهم أف تكوف منزلتو كجزاؤه مثلهم من كل كجو

 اهلل ىذه اآليةأهنم ٰببوف اهلل فأنزؿ   ادعى قـو على عهد رسوؿ اهلل : السل 
فمحبة اهلل كرسولو كعباده ا٤بتقْب تقتضي فعل ٧ببوباتو كترؾ اآلية  چ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ چ

فمن كاف أعظم نصيبا من ذلك كاف ، كالناس يتفاضلوف ُب ىذا تفاضبل عظيما، مكركىاتو

                                                           

 .ِٕٓا٢بداد: الدعوة التامة، ، ص(  ُ)
 .ّٗ/ٖ، ُٖٔٔ، رقم ا٢بديث باب عبلمة حب اهلل عز كجلالبخارم ُب صحيحو:  أخرجو( ِ)
 ُّاآلية سورة آؿ عمراف: ( ّ)
 . ُْٔ/  َُابن تيمية: ٦بموع الفتاكل،   (ْ)
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل كي  ترل ُب رجل أحب قوما ك٤با يلحق ُّم؟ قاؿ رسوؿ  جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل كلفظو ( ٓ)
 .َِّْ/ْ، َِْٔ( أخرجو مسلم ُب صحيحو، رقم ا٢بديث ا٤برء مع من أحب): اهلل
 إحياء  دار: ا٢بجاج، الناشر بن مسلم صحيح شرح النوكم، ا٤بنهاج شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو  (ٔ)

 .ُٖٔ/ُٔق، ُِّٗ، ِبّبكت، ط – العريب الَباث
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٢باجة  أك، دنيا يصيبها منومثل أف ٰببو ل، كأما من أحب شخصا ٥بواه؛ عظم درجة عند اهللأ
؛ ك٫بو ذلك من األشياء فهذه ليست ٧ببة هلل أك بعصبية فيو، أك ماؿ يتآكلو بو، يقـو لو ُّا

بل ىذه ٧ببة ٥بول النفس كىذه احملبة ىي الٍب توقع أصحاُّا ُب الكفر كالفسوؽ 
 .(ُ)كالعصياف
ىل : عن حكم احملب مع من أحب إذا ٓب يعمل بعملهم  سأؿ رجل اإلماـ ا٢بدادكقد 
 .(ِ)( ا٤برء مع من أحب) :معهم على اإلطبلؽ كما يفهم من تاىر ا٢بديثيكوف 
من ا٤بتكلمْب على معُب ىذا ، الذم يظهر لنا ٩با يقتضيو أقواؿ احملققْب)) :كنفع بو فأجابو
كالبد أف يكوف احملب موافقان ، ال من ٝبيعها، أف ىذه ا٤بعية تكوف من بعض الوجوه: ا٢بديث

، مثل التوحيد كحفظ الفرائض البلزمة كاجتناب احملرمات ا٤بوبقة، األمور٤بن أحبو ُب كليات 
إف من أحب أحدان أحب مشاُّتو كاالقتداء بو حسب ما يقدر ، كفعل ما يتيسر من ا٣بّبات

كقد قاؿ ا٢بسن البصرم . كىي بدكنو لغوية ال حقيقو ٥با، كال تصح احملبة بدكف ذلك، عليو
كترؾ صاّب  كاالغَبارمع الغفلة ، حديث ا٤برء مع من أحب ال يغرنكم: -رٞبو اهلل تعأب-

: (ّ)قلت. انتهى ٗبعناه. فإف اليهود كالنصارل ٰببوف أنبياءىم كليسوا معهم يقينان ، األعماؿ
ٰببوف بعض الصحابة رضواف اهلل عليهم إٔب الغاية ، ككذلك أرباب البدع من ىذه األمة

ألهنم ، كليسوا معهم يقينان ، فما دكهنا ُب ٧ببتهمحٌب إف أحدىم قد يبذؿ ركحو ، كيتولوهنم
كبغّب ذلك من ، لفوا طريقهم كىديهم ببغضهم غّب من تولوه من الصحابة كتريهم منواخ

فليـز مثلو أك قريب منو ُب ، كإذا لـز ىذا ُب البدعة. كىذا ما ال ٱبتل  فيو، بدعهم ُب الدين
كعلى ذلك فليقس ألهنا . ككثرة العصيافٍب يلـز مثلو أك قريب منو ُب التخليط ، الفسق

كىو على مراتب ٍب البدع كىي ، فأقبح القبائح كأشر الشركر الكفر، مراتب ُب ا٣بّب كالشر
فافهم ما ، كعلى الضد ُب ا٣بّب يقاؿ. ٍب الفسق كىو كذلك ٍب التخليط كىو كذلك، متفاكتة

يظهر ا٤بقصود كيتضح ، كبالتأمل، وفإنو نفيس كا٢باجة داعية إلي، أشرنا إليو كتأمل ما أكردناه

                                                           

 .َِٓ/ ُُابن تيمية: ٦بموع الفتاكل،  ( ُ)
 (من ىذه الرسالة.ٔٔسبق ٚبرٯبو:  من )ص (ِ)
 ىذا كبلـ اإلماـ ا٢بداد .( ّ)
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كاإلماـ ا٢بداد يؤكد أف عبلمة احملبة  (ُ) ((كاهلل يهدم من يشاء إٔب صراط مستقيم، ا٤بعُب
 .ا٤بوافقة كليست ٦برد احملبة

فهل ذلك مطلق ، ( ا٤برء مع من أحب) :عن قوؿ رسوؿ اهلل  اإلماـ ا٢بداد ئلسقد ك 
 اعلم)) : فأجاب؟ أعمالو كأقوالو كغّبٮبا من تقلباتوحٌب ٰبصل ٤بن ٓب يوافق ٧ببوبو ُب 

سواء  ، حيث يكوف اإلنساف مع من ٰببو، أف ا٢بديث فيو ترغيب كترىيب، علمك اهلل تعأب
ٍب إف  حيث يصّب معها، الدنيا ا٤بلعونة فكي  حاؿ من ٰبب، كاف من األبرار أك الفجار

كجود احملبة إال ٗبوافقة احملبوب فيما يأٌب  كلكن ال يصح، ٙبصل مطلقا، ا٤بعية ا٢باصلة باحملبة
فالذم يدعي ٧ببة  ٌب تقـو ُّا بينة ا٤بوافقةكاحملبة دعول ال تثبت ح، االستطاعةحسب ، كيذر
كال ، كال يوإب من يواليو، كىو مع ذلك ٱبالفو ُب أغراضو كمراداتو الٍب يقدر عليها، شخص
ا٤بساكاة  يشَبط ٢بصوؿ ىذه ا٤بعيةنعم ال ، يقضي العقل بتكذيبو، دم من يعاديويعا

فقد علمت أف ، يستطاع ٩باثلتو افإف ذلك يقتضي ا٤بماثلة فيم، الومللمحبوب ُب ٝبيع أع
إذان فحقيقة احملبة ا٤بتابعة كا٤بوافقة للمحبوب ُب االصوؿ  (ِ)(( احملبة ال تصلح بدكف ا٤بوافقة أبدان 

 .كىذا ما أكده بقولو اكجب كآكد كُب الفركع اندب كاحسن 
ًبًو كىعىدى الغيٍفرىافى بػىٍعدى الىمىحَّبةً   *** كآيةي حيبٍّ اهللو ًمنَّا اتػَّبىاعيوي                   

(ّ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  (ُ)
 .ٖٕا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  (ِ)
، ص  ( ّ)  .ُُّا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد، الدر ا٤بنظـو
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 :الصفات والتأويل في اإلمام الحداد مذىب: الثاني المطلب
 :مذىب اإلمام الحداد في الصفات: أوال

 :لك نصوص علماء السل  ُب ذلك أسوؽكسوؼ ، التفويضُب الصفات مذىب السل  
قد ، نعبد اهلل بصفاتو كما كص  بو نفسو)) :يػىقيوؿي  -رٞبو اهلل-اإلماـ اٞبد ابن حنبل  أكال

، فسوفنقوؿ كما قاؿ كنصفو كما كص  ن، كال نتعدل القرآف كا٢بديث، أٝبل الصفة لنفسو
 (ُ) ((كال نتعدل ذلك

ال ينبغي ألحد )) :قاؿ -رٞبو اهلل–صاحب اإلماـ مالك  عبد الرٞبن بن القاسم اإلماـثانيا 
، كال كجهو بشيء، كال يشبو يديو بشيء، أف يص  اهلل إال ٗبا كص  بو نفسو ُب القرآف

يق  عندما ، كلو كجو كما كص  نفسو، لو يداف كما كص  نفسو ُب القرآف: كلكن يقوؿ
 شبيو كلكن ىو اهلل ال إلو إال فإنو تبارؾ كتعأب ال مثل لو كال، كص  بو نفسو ُب الكتاب

 (ِ)(( ىو كما كص  نفسو
نسلم ىذه األحاديث  )) :يقوؿ ُب احاديث الصفات -رٞبو اهلل–ككيع بن ا١براح  اإلماـثالثا 

 (ّ) ((كما جاءت كال نقوؿ كي  كذا كال ٓب كذا
فقراءتو كل شيء كص  اهلل بو نفسو ُب القرآف )) :قاؿ -رٞبو اهلل-رابعا سفياف بن عيينة 
، سألت سفياف: قاؿ، كجاء ُب السنة حدثنا الوليد بن مسلم (ْ) ((تفسّبه كال كي  كال مثل

 ،عن ىذه األحاديث، كالليث بن سعد، كمالك بن أنس، كاألكزاعي

                                                           

معطي  رضا: ٙبقيق ،اإلبانة الكرل البن بطو ،ٞبداف بن ٧بمد بن ٧بمد بن اهلل عبيد اهلل عبد ابن بطو: أبو ( ُ)
 .ِّٔ/ ٕ(، ِِٓىػ، رقم ا٢بديث ) ُُْٖ، ُكالتوزيع، ط للنشر الراية دار: كأخركف، ، الرياض، الناشر

 ا١بنة رياض السنة، كمعو زمنْب، أصوؿ أيب بابن عيسى ا٤بعركؼ بن اهلل عبد بن ٧بمد اهلل عبد ابن أيب زمينْب، أبو ( ِ)
األثرية، ا٤بدينة النبوية،  الغرباء مكتبة: البخارم، ، الناشر الرحيم عبد ٧بمد بن اهلل عبد ٙبقيق،السنة  أصوؿ بتخريج
 . ٕٓ/ ُ، ِٓىػ، رقم ا٢بديث ُُْٓ، ُط
 ٧بمد ٙبقيق ،السنة لعبداهلل بن اٞبد الشيباين، أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد ابن حنبل: بو ( ّ)

 .ِٕٔ/ ُ، ْٓٗىػ رقم ا٢بديث َُْٔ، ُط، القيم ابن دار: القحطاين، ، الدماـ، الناشر سآب سعيد
ٙبليلية،  دراسة االستواء صفة ُب اهلل رٞبو مالك اإلماـ عن ا٤بشهور البدر، األثر احملسن عبد بن الرزاؽ البدر: عبد ( ْ)

 . ِٓـ، ص َََِ/ىػُُِْ، ُط، اإلسبلمية ا١بامعة: ا٤بدينة ا٤بنورة، الناشر
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 األخرل األقواؿكغّبىا من (ُ)( ٭برىا كما جاءت) :لوافقا( حاديث الصفاتأيقصد ُّا ) 
٤بذىب ا٢بداد ىذا مذىبو موافقان  كاإلماـ، الصفات حاديثأالٍب تبْب مذىب السل  ُب 

 :أسئلة٦بيبان لسؤاؿ سائل من عدة  ُب كتاب النفائس العلويو اإلماـ ا٢بداد قاؿ ، السل 
ٰبمل على الظاىر ا٤بعهود من ، ٝبيع ما كرد ُب أمور اآلخرة: (الغزإب) قاؿ حجة اإلسبلـ)) 

و كيناُب التنزيو فهو على ا٤بذىبْب إما السكوت يالتشبكٝبيع صفات اهلل ٩با يوىم ، غّب تأكيل
كإما ا٣بوض ُب التأكيل كٞبل ما كرد على . عن التأكيل مع اعتقاد التنزيو كىو مذىب السل 

 (ِ)  ((انتهى ٗبعناه كمذىبنا ُب ذلك مذىب السل ، ما ىو البلئق ٔببلؿ اهلل كقدسو
 الصفات ىو مذىب السل حاديث أف مذىبو ُب أُب   اإلماـ ا٢بداد كقاؿ 

اًديًث الصٍّفىاًت كىآًيهىا           عىلىى مىٍذىىًب األىٍسبلىًؼ حىٍيثي السَّبلىمةً . . . كىكيٍن ُب أىحى
(ّ) 

يفضل مذىب السل  ُب التسليم كالتفويض كعدـ اإلقداـ على تأكيل ما اإلماـ ا٢بداد ف
فيو شيئان بالتسليم كاتركو على  كيوٮبك، خذ كل ما أشكل عليك ُب حق اهلل )):تشابو فيقوؿ

يوىم  ما ىو عليو مع التنزيو لو سبحانو عن صفات ا٢بدث قد جاء القرآف كالسنة كثّب ٩با
 كأين الرب سبحانو من صفات، التسليم كالتأكيل مع التنزيو افكالسل  فيها طريق، ذلك
 لءفكي  بالبار ز العقوؿ عن إدراكها ما تعج األمورففي كص  احد ا٤ببلئكة من ؟ خلقو
كقد تكلم اإلماـ ا٢بداد عن التوحيد كعن صفات اهلل بقصيدة عظيمة كىذا (ْ) ((؟سبحانو

 .شيء منها حيث قمت بشرح بعض الصفات قاؿ
انىوي كىىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػديهي سيبٍ ػػػػػػػػػػػػػنػيوىحٍّ                نىاًترً ػػػػػػوي كىمي ػػػػلو لى ػػػػػػٍ ثػػػػػػدَّسى عىٍن مً ػػػػػػػػػى تىق***ده ػػػػػػػػػػػوى كىاحً ػػػحى
اًفرً ػػػػػرًيكه تػىعىأبى اهللي عىٍن قى ػػػػػػشى *** فىاتًوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىصً ػػػػػػػػػػػػػذىاتً  ُبوي ػػػػػسى لى ػػػػػػػػػػػػػػػكىلىيٍ                ٍوًؿ كى
 ٍجرًم ًبوىٍىمو كىخىاًطرً ػلٍّ مىا يى ػػػػكىعٍن كي ***ا ػػى ٍيً  رىب نػػػػػػػػػػػػػػبيًو كىاٍلكى ػػػػػػلَّ عىٍن التَّشً ػػػكىجى              
لٌ ػػػػػػاًدره مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه كىحى ػػػػػػػػػػػػعىلً               ىصى ػػػػػػػػيعه مي ػػػػػػً مػً رًٍيده سػػػػػػي م*** مه ػً تىكى

 اًدرً ػػػػػػػػٍبًصره بًا٤ب
ائًرً ػػػػػى كىيػىٍعلىمي مىا نػيٍبًدم كىمىا ُب الضٌ ***أىحىاطى بًتىٍحًت التٍَّحًت كىاٍلفىويًؽ ًعٍلميوي                مى

                                                           

 دار: الزىراين، ، الناشر عطية ٙبقيق ،كتاب السنة ،ا٣ببلؿ يزيد بن ىاركف بن ٧بمد بن أٞبد بكر ابن خبلؿ: أبو ( ُ)
 . ِٗٓ/ُـ، ُٖٗٗ - ىػَُُْ، ُالرياض، ط، الراية
 . ُٕٕا٢بداد، كتاب النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ، ص  ( ِ)
، ، ص( ّ)  . َُُا٢بداد، ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُِٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
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 ػػػػػػػكىأىشٍ *** ٍكمىةن ػػوىآًبى حً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي العى ػػػؤلى اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػىقىٍد مى           
ي
ا بًا٤ب نػىهى  وىاًىرً ػػػػػػػػػػػػٍبدىعىاًت البى ػػػػػػػػػػػػػػػحى

ا الػػػػػػػػػػػػػلًيى             اًدرً ػػػػػػػٍّبً قى ػػػػػػي ٥بىىا خى ػػػػػػً ٍدرىةى اليمٍنشػػػػػػهىا قى ػبً  *** ٍعلىميواػػػػػػػػريكفى فػىيى ػػػػػػػػنَّاتً ػػػػػػػػػػػٍنظيرى ًفيهى
 (ُ)اًطرًمػػػػػػػوي رىيبٍّ كىفى ػػػػػػػػػػًو جلَّ اللػػػػػًسوىل الل*** قان ػػػػػػػػػالً ػػػػػػػػػوى كىخى ػػػػػػػػػأىفَّ الى إًل قنيواػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػػػػػى كىيىست          

كإليك شرح ، احتوت على خبلصة صفات اهلل، فهذه األبيات تعتر منهج كامل ُب العقيدة
د البارئ كأنو كاحد كىذه صفة ابتدأ اإلماـ ا٢بداد قصيدتو بتوحي: ىذه األبيات العظيمة

چی  ی    ی چ :الوحدانية كىي من صفاتو تعأب كما قاؿ تعأب
  كقاؿ ُب موضع آخر(ِ)

   ٱ  ٻ  ٻ چكقاؿ  (ْ) چھ  ھ  ھ  چ  كقاؿ   (ّ) چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ چ

 نىاًترً ػػػػػػوي كىمي ػػػػلو لى ػػػػػػٍ ثػػػػػػدَّسى عىٍن مً ػػػػػػػػػى تىقفقاؿ ، ٍب نزه الرب جل كعبل عن ا٤بثل كالنظّب (ٓ) چٻ
ٺ  ٺ  ٺ   چكقاؿ  (ٔ) چٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ       ٺ  ٿ  چقاؿ تعأب 

 چ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چكقاؿ تعأب (ٕ) چ  ٺ  ٿ
كالند كالكفؤ كا٤بثل ألفاظ  (ٖ)

 ٍب نفى أف يكوف لو ُب ذاتو أك صفاتو، (ٗ)كلها تفسر بالنظّب كالشبيو ك٫بو ذلك ،  متقاربة
كيؤخذ من نفي الشريك إثبات ، رًيكه ػػػػػػشى  فىاتًوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىصً ػػػػػػػػػػػػػذىاتً  ُبوي ػػػػػسى لى ػػػػػػػػكىلىيٍ فقاؿ ، شريك

كذلك نفي مطلق ا٤بشابو ُب ،  كمراده نفي الشريك ُب الذات كالصفات كاألفعاؿالوحدانية 
چ     ۉ  ۉ  ې  ې ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  چ ٹ ٹ، كاألفعاؿ الصفاتك الذات 

(َُ) 

                                                           

، ص ( ُ)  .ِٗٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُّٔاآلية: البقرة:  سورة (ِ)
 ّٕاآلية: ا٤بائدة:  سورة (ّ)
 ُٔاآلية: الرعد: سورة ( ْ)
 ُاآلية: اإلخبلص:  سورة( ٓ)
 ُُاآلية: الشورل:  سورة( ٔ)
 ْاآلية: اإلخبلص:  سورة( ٕ)
 ِِاآلية: البقرة:  سورة( ٖ)
ىػ ُِّْ، ّالراؾ: عبدالرٞبن بن ناصر الراؾ، شرح العقيدة الطحاكية، دار ا٤بودة للنشر كالعلم ا٤بنصورة، ط ( ٗ)

 . َّـ، ص َُُِ
 ُّٔاآلية: األنعاـ:  سورة( َُ)
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 كقاؿ تعأب (ُ) چ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے چٹ ٹ ك
 چ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ چ

كقد تقدمت (ِ)
اًفرػػػػػػػتػىعىأبى اهللي عىٍن قى  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چاآليات ُب النفي كقولو  ٹ  كما   ٍوًؿ كى

 چ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ ژ  ڑ  ڑ  چٹ 
تعأب  (ّ)

 اهلل عن ذلك علوان كبّبا قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

تػىنػىزَّهى عىٍن ًشٍبوو كى ًمٍثلو كى عىٍن ًندٍّ *** ها ػػػػػػهىا كى مىًليكي ػٍّ رىايىا كيلػػى وي البػػػػػػػإًل                  
(ْ) 

 طىوَّؿ ك رىزىؽٍ ػػػػػػػػػػضَّل ك تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتفى  ***لق ػػػػأطيعوا من خأيها الناس  كقاؿ             
دو كتػىقىدس عىٍن نى ػػػػػػػػػػػػكي   ***حىٍق ػػػػػػػػػػػػػفىرٍَّد كاستى ػػػػػػػػػػػكتػىوىحٍَّد ك تى                     (ٓ)ظىّبٍ ػػلَّ ٞبًى

الفرد الواحد ا٤بلك ، اهلل كاجب الوجود لذاتوعلم أنو ال إلو إال ا)):  كقاؿ اإلماـ ا٢بداد
كعلى كل ، الذم ىو بكل شيء عليم، الدائم األبدم، ا٢بي القيـو القدًن األزٕب، القادر

 ، يفعل ما يشاء كٰبكم ما يريد ليس كمثلو شيء كىو السميع البصّب، شيء قدير
األزماف كال يشغلو شأف عن ال ٙبده  ،كعن الشريك كالوزير، تقدس كتعأب عن الشبيو كالنظّب

كإياؾ كالتفكر ُب )) :على عدـ التفكر ُب ذات اهلل فقاؿ  اإلماـ ا٢بدادنبو ك (ٔ) ((شأف
فقلما كلع بذلك أحد إال ، ذات اهلل تعأب كصفاتو من حيث تطلب ا٤باىية كتعقل الكيفية

 :رسوؿ اهللكقد ركم مرفوعان إٔب ، كىول ُب مهاكم التعطيل أك تورط ُب تورطات التشبيو
 .(ٖ) ((اىػ. ( ٕ) ( فإف لن تقدركه حق قدره، تفكركا ُب آيات اهلل كال تتفكركا ُب ذات اهلل)

لٌ ػػػػػػاًدره مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه قى ػػػػػػػػػػػػػيمه كىحى ػػػػػػػػػػػػعىلً              ىصى ٍبًصره ػػػػػػػػيعه مي ػػػػػػً مػً رًٍيده سػػػػػػي م ***مه ػً تىكى
 اًدرً ػػػػػػػػبًا٤ب

                                                           

 ُُُاآلية: اإلسراء:  سورة( ُ)
 ِاآلية: الفرقاف:  سورة( ِ)
 ّٕاآلية: ا٤بائدة: سورة ( ّ)
، ص ( ْ)  .ُٔٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ِٕٕا٤برجع السابق: ص( ٓ)
 .ِِا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص( ٔ)
( ينظر ا٣بالق فإنكم ال تقدركا قدره ا٣بلق كال تفكركا ُب تفكركا ُب ( أخرجو السيوطي ُب جامع األحاديث: بلفظ) (ٕ

 .ِّٓ/ُُ، َُٖٗٗرقم ا٢بديث ، األحاديث جامع، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد
 .ٗٓ-ٗٓينظر ا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ٖ)
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كىو الذم علمو شامل لكل ما من ، أم كحيث كجب لو العلم فهو عليم ٗبعُب عآب: عليم
. كإف كانت صفة العلم كاحدة، باعتبار كثرة ا٤بعلـو( عليم) كصيغة ا٤ببالغة، شأنو أف يعلم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ     چ: قاؿ اهلل تعأب

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ    ٿ   ٿ  ٺ   

  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ چ: كقاؿ تعأب أيضان (ُ) چ  ڄ  ڃ

ہ  ھ   ھ   ھ   چ: ا٢بكيم كقاؿ تعأب حكاية عن لقماف(ِ) چژ  ژڈ   ڈ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  

 : كقومو كقاؿ حكاية عما كقع بْب شعيب (ّ) چ﯁
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   چ: كقاؿ(ْ) چڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ چ

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

ى   چ: كقاؿ. (ٓ) چ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  

چ     جث             مث
أف علم الغيب ٨بتص باللَّو )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ، كال يعلم الغيب إال اهلل(ٔ)

 (ٕ) ((يكذبو اللَّو تعأب ألنو ادعى شيئان ٓب يىدًَّعو األنبياء، لغيبيعلم ا كمن ادعى أنو، تعأب

                                                           

 ِ - ُ: اآلية: سبأ سورة( ُ)
   ْاآلية: التغابن:  سورة(ِ)
  ُٔ: لقماف: اآلية سورة( ّ)
 .ٖٗ: األعراؼ: اآلية سورة(ْ)
 ٕ: اَّادلة: اآلية سورة( ٓ)
 ُٔ: يونس: اآلية سورة(ٔ)
 .َِٖ/ُينظر ا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ( ٕ)
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فػىنػىٍفيي السٍّنىًة   (ُ) چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے چ: قىاؿى تػىعىأبى كحي 
يىاتًوً  : تػىعىأبى كىقىاؿى ، (ِ) چ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ: كىقىاؿى تػىعىأبى ، كىالنػٍَّوـً دىلًيله عىلىى كىمىاًؿ حى

 چۓ  ۓ   ﮲  ﮳     ﮴        ﮵ چ ٹ ٹ(ّ) چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤچ
(ْ) 

، كالقادر ىو الذم إف شاء فعل كإف شاء ترؾ، أم كحيث كجبت لو القدرة فهو قادركقادر  
فيكوف منو كل منهما ٕبسب ما خصصتو اإلرادة على كفق ، فهو ا٤بتمكن من الفعل كالَبؾ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   چاآلية كقاؿ تعأب  (ٔ) چ  ہ  ہ  ہچ قاؿ تعأب  (ٓ)ما انكش  بالعلم

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  ٹ ٹ (ٕ) چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

گ  ڳ  ڳ  گ   چ ٹ ٹ ك (ٖ) چ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

ستفاد من ذلك كا٤ب (َُ) چ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ٹ ٹ  (ٗ) چڳ         ڳ  ڱ  
، كال يعجزه شيء، ال يعجز عن شيء، ٌف اهلل تعأب لو القدرة ا٤بطلقة النافذة ُب ٝبيع األشياءأ

 .كىذا ثابت بالراىْب ا٢بٌقة من الكتاب كالسٌنة كالعقل، كىو قادر على كٌل شيء
 كال خبلؼ ألرباب ا٤بذاىب كا٤بلل ُب أنو تعأب، كحيث كجب لو الكبلـ فهو متكلممتكلم 
 چڃ  چ  چ   چ چ ٹ ٹ كإ٭با ا٣ببلؼ ُب معُب كبلمو، متكلم

فهذا ال (ُُ)
فاهلل )) :–رٞبو اهلل  -يقوؿ اإلماـ عثماف بن سعيد الدارمي ، ٰبتمل تأكيبلن غّب نفس الكبلـ

كال يزاؿ لو الكبلـ إذ ال يبقى ، إذ ال متكلم غّبه، ٓب يزؿ لو الكبلـ، ا٤بتكلم أكالن كآخران 

                                                           

 ِٓٓ: البقرة: اآلية سورة (ُ)
 ُُُ: طو: اآلية سورة( ِ)
 ٖٓ: الفرقاف: اآلية سورة (ّ)
 ٓٔ: غافر: اآلية سورة( ْ)
 .ٖٗالبيجورم: إبراىيم بن ٧بمد البيجورم، هتذيب شرح جوىرة التوحيد، ص  ( ٓ)
 ٓٔ: األنعاـ: اآلية سورة (ٔ)
 ٗٗ: اإلسراء: اآلية سورة( ٕ)
 ّٕ: األنعاـ: اآلية سورة( ٖ)
 َِ: البقرة: اآلية سورة( ٗ)
 ٓٓ: القمر: اآلية سورة (َُ)
 ُْٔ: النساء: اآلية سورة( ُُ)
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چېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی چ: فيقوؿ، متكلم غّبه
أين ملوؾ ، أنا ا٤بلك (ُ)

 ؟كأنطق األناـ، ككي  يعجز عن الكبلـ من علم العباد الكبلـ (ِ)؟((األرض
 :كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف القرآف كبلـ اهلل فيقوؿ

اتًًو                 ( ّ) كىلىٍيسى ٗبىٍخليوؽو ًخبلىفان ًلصىاًغرً  ***كىأىفَّ كىبلـى اهلًل كىٍص ه ًلذى
 .خبلفان لبعض الفرؽ الشاذة الٍب قالت بأنو ٨بلوؽ كا٤بعتزلة، كىذا قوؿ السل  باإلٝباع

كاإلرادة صفة مدح ، ٓب يزؿ مرًيدا كاإلرادة صفة لىوي ُب ذىاتو خىال  ُّىا من الى ًإرىادىة لىوي : مريد
اًئن فىًهيى منقوصة كثناء أًلىف كل ذىات الى تيرًيدي  كىاهلل تػىعىأبى ميرًيد لكل مىا علم أىنو  ، مىا تعلم أىنو كى

ې   ې  ې  ى       چ ٹكىلىٍيسىت كإرادات ا٣ٍبلق كىقد أثبت ذىًلك لنىفًسًو فػىقىاؿى ، كىاًئن

 چ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   وئ
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ         ائ    ائ  ەئ   چ :كىقىاؿى تػىعىأبى  (ْ)

ا مىا الى يتناىى كىذىًلكى ، فػىلىو كىانىت ًإرىادىتو ٨بلوقة كىانىت ميرىادة بًًإرىادىة أيٍخرىل (ٓ) چۆئ كىىىذى
كىقد دٌلت اٍلعبػٍرىة على أىف من الى ًإرىادىة لىوي فػىهيوى مكره، ُب اٍلقيٍرآف كثّب

أف اهلل : كٯبب أف يعلم (ٔ)
 :عليو قولو تعأبكالدليل ، كا٤برادات، مريد على ا٢بقيقة ١بميع ا٢بوادث

چ    ۇ  ۇ  ۆ چ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ: كقولو تعأب (ٕ)

 :كقولو تعأب(ٖ) چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې

                                                           

 ُٔ: غافر: اآلية سورة( ُ)
 كالدراسات الشريعة كليو من دكتوراه اإل٥بيات، رسالة من كموقفو الغامدم، البيهقي عطية بن الغامدم: أٞبد ( ِ)

 العربية ا٤بنورة، ا٤بملكة اإلسبلمية، ا٤بدينة با١بامعة العلمي البحث عمادة: العزيز، الناشر عبد ا٤بلك جامعة - اإلسبلمية
 .ِِْـ، صََِِ/ىػُِّْ، ِالسعودية، ط 

، ص(ّ  .ِٗٓ(  ا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 َْ: النحل: اآلية سورة( ْ)
 ِٖ: يس: اآلية سورة( ٓ)
 الدين عز العزيز عبد: ٙبقيق ،ا٣ببلؿ بكر أيب ركاية العقيدة ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد ابن خبلؿ: أبو ( ٔ)

 . َُٔىػ، صَُْٖ، ُدمشق، ط  – قتيبة دار: ، الناشر السّبكا
 ُٔ: الركج: اآلية سورة( ٕ)
   ُٖٓ: البقرة: اآلية سورة( ٖ)
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اختيار مذىب ك  (ِ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ چ: كقولو تعأب(ُ) چائ  ائ  ەئ چ
أف كل ما يشاؤه : كا٤بعُب، ا١بمهور من اٙباد ا٤بشيئة كاإلرادة كأنو يطلق إحداٮبا على األخرل

مشاء  ككلما يريده فهو من حيث إنو مراد لو، اهلل تعأب فهو من حيث إنو مشاء لو مراد لو
كاإلرادة ، خبلفان للٌكرامية الزاعمْب بأف ا٤بشيئة صفة كاحدة أزلية تتناكؿ ما يشاؤه اهلل ُّا، لو

 (ّ). حادثة متعددة بتعدد ا٤برادات
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ: قاؿ اهلل تعأب وجودىو الذم يسمع كل م: ٠بيع

تراجعك كقاؿ : كمعُب ٘بادلك (ْ) چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ
ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ  ۉ   چ: حْب أرسلهما إٔب فرعوفعليهما السبلـ ٤بوسى كىاركف : أيضان 

 (ٓ) چۉ  ې
فهو ٰبيط با٤بسموعات ، كىو الذم يبصر األشياء، كحيث كجب لو البصر فهو بصّب: بصّب

 (ٕ)( (اىػ. (ٔ) چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ: تعأب كا٤ببصرات من غّب أف يشغلو شأف عن شأف قاؿ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڀ  چ مبصر با٤بصادر يفسره قولو تعأب 

 (ٖ) چ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد

اًر الزَّكاًخرً ػػػكىيػيٍبًصري مىا تى  ***ًبًو ػػػػػػػػػدى دىيًيػػػػػػػػػػػٍمًل ًعنٍ ػػػػػػكىيىٍسمىعي ًحسَّ النَّ              ٍحتى الًبحى
ائًرً ػػػػػػكىيػىٍعلىمي مىا نػيٍبًدم كىمى  ***أىحىاطى بًتىٍحًت التٍَّحًت كىاٍلفىويًؽ ًعٍلميوي              ا ُب الضَّمى

 :فاهلل تعأب يقوؿ؛ طة اعم  من صفة العلم من حيث ا٤بتعلَّقاتال شكَّ أف صفة اإلحا

                                                           

   ٕٔ: األنفاؿ: اآلية سورة( ُ)
    ِٖ: النساء: اآلية سورة( ِ)
 .َٗالبيجورم: هتذيب شرح جوىرة التوحيد، ص  ( ّ)
 ُ: اَّادلة: اآلية سورة( ْ)
 .ْٔ: طو: اآلية سورة (ٓ)
 ُْ: العلق: اآلية سورة( ٔ)
 .َٗالبيجورم: هتذيب شرح جوىرة التوحيد، ص  ( ٕ)
 ْ: ا٢بديد: اآلية سورة( ٖ)
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چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ 
، أعم  من العلم فتكوف اإلحاطة، أم علمان كقدرةن كتدبّبان  (ُ)
فاإلحاطة تتضمن ؛ بْب اإلحاطة كالعلم عبلقة تضم نكالعبلقة  كالعلم أخص  من اإلحاطة

ٍلك كالقهر 
ي
طة على ما كغّب ذلك من ا٤بعاين الٍب تتضمَّنها اإلحاالعلم كالقدرة كالتدبّب كا٤ب
 .العلم كالقهر: كبعض ا٤بعاصرين ٯبعل متعلَّقات صفة اإلحاطة أمراف، يليقي ٔببلؿ اهلل تعاؿ
كىو الذم أحاط بكل ، ىو الذم أحاطت قدرتو ٔبميع خٍلقو: احمليط)) :قاؿ األصبهاين
ىو الذم أحاطت قدرتو : احمليط)) :البيهقيكقاؿ (ِ) ((كأحصى كل شيءو عددان ، شيءو علمان 

كقد أحاط )) :يقوؿ اإلماـ ا٢بداد  (ّ) ((ٔبميع ا٤بقدكرات كأحاط علمو ٔبميع ا٤بعلومات
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب   چأحصى كلَّ شيءو عددان ك ، لمان بكل شيءو ع

چخب   مب
ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   چ كقاؿ(ْ)

چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   چ كقاؿ: ،يعلم السرَّ كأخفىك (ٓ)

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

چ     جت          حت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :كيعلم ما ُب الضمائر يفسره قولو تعأب(ٕ) (( اىػ  (ٔ)

 چ    ٺ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ
(ٖ) 

                                                           

   ْٕ: األنفاؿ: اآلية سورة( ُ)
 ،السنة أىل عقيدة كشرح احملجة بياف ُب ا٢بجة ،السنة بقواـ األصبهاين، ا٤بلقب ٧بمد بن األصبهاين: إ٠باعيل ( ِ)

 .ُٕٔ/ُـ، ُٗٗٗ - ىػُُْٗ، ِالرياض، ط/  السعودية - الراية دار: ا٤بدخلي، ، الناشر ربيع بن ٧بمد: ٙبقيق
 السل  مذىب على الرشاد سبيل إٔب كا٥بداية االعتقاد ،البيهقي بكر ا٣براساين، أبو ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد ( ّ)

 ىػ، َُُْ، ُبّبكت، ط – ا١بديدة اآلفاؽ دار: ، الناشر الكاتب، عصاـ أٞبد: ٙبقيق ،ا٢بديث كأصحاب
 .ٗٓص 
   ُٔ: يونس: اآلية سورة( ْ)
 ْ: ا٢بديد: اآلية سورة( ٓ)
 ٗٓ: األنعاـ: اآلية سورة(ٔ)
 .ُْٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ٕ)
 ُٔ: ؽ: اآلية سورة( ٖ)
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كقد أٝبع احملققوف )) :كيقوؿ اإلماـ ا٢بداد (ُ) چڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ ٹ كقاؿ
كقد شذ ، ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة، على أف اإلحاطة بذات اهلل تعأب كصفاتو غّب ٩بكنة

إذا قد علم ، كال حاجة بتسمية القائل، ٗبا يوىم حصو٥با، من قاؿ من ا٤بنتمْب إٔب الطائفة
الستلزامها معُب من القهر كاالستيبلء ، كإ٭با كانت اإلحاطة بو سبحانو ٧بالة، فساد ما قالو
عليو كقاىر لو من كل الوجوه أك  مستوؿن ، من طريق العلم أك غّبه، بالشيءفإف احمليط 
 (ِ) ((فاعلم ذلك، كا٢بق تعأب ىو القاىر الذم ال يقهر، بعضها

 :عند اإلمام الحداد التنزيو: اثاني
كىو تبعيده كتقديسو عن األنداد كاألشباه كعما ال : تنزيو اهلل تعأبالتنزيو )) :قاؿ الزبيدم

ىو تنزيهو أم إبعاده عن السوء : كمنو ا٢بديث ُب تفسّب سبحاف اهلل؛ ٯبوز عليو من النقائص
 (ْ) ((تنزيو اهلل تعأب عن السوء)) :عن التسبيح فقاؿ سئل النيب  كما(ّ) ((كتقديسو

أف : كمعناه، علم أف التنزيو ىو التقديس كىو التسبيح أيضااف))  :اإلماـ ا٢بدادقاؿ ك 
فإنو ا٤بتقدس ، يعتقد القلب تنزيو ا٢بق جل كعبل ذاتا كصفاتا كأفعاال عن مشاُّة ا٤بخلوقْب

كعن األعراض كالعلل كعن التقيد ، سبحانو ا٤بنزه عن الشركاء كاألمثاؿ كعن ا٢بدكث كالزكاؿ
أك يظفر بو فكر أك يدرؾ ، بل ىو ا٤بنزه عن أف يتصوره كىم أك يتخيلو خياؿ، كاحملل بالزماف

 .ماىيتو عقل أك ٰبيط بو علم
، عما أضافو إليو ا٤بلحدكف، متصبل بتنزيو ا٢بق نفسو، ككثّبا ما كقع التسبيح ُب القرآف الكرًن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ: مثل قولو تعأب، ٩با ال يليق بعز كمالو

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

چ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ
 كمثل قولو تعأب(ٓ)

                                                           

 ٕ: ا٤بائدة: اآلية سورة( ُ)
 .ُٗا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
القاموس  جواىر من العركستاج  ، الزبيدم ٗبرتضى ا٢بسيِب، ا٤بلقب الرزاؽ عبد بن ٧بمد بن الزبيدم: ٧بمد ( ّ)
 .ِٕٓ/ ّٔا٥بداية،  دار: احملققْب، الناشر من ٦بموعة: ٙبقيق،
 ٧بمد بن اهلل عبد ٙبقيق ،للبيهقي كالصفات األ٠باء البيهقي، بكر أبو بن ا٢بسْب بن أخرجو البيهقي: أٞبد( ْ)

 . َُْ/ ُـ،  ُّٗٗ - ىػ ُُّْ، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - السوادم، جدة مكتبة: ، الناشرا٢باشدم
 ُُٕ-َُٕسورة النساء: اآلية ( ٓ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

82 

ەئ  وئ  وئ  إٔب قولو ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۇ  ۆ چ

ىئ   ىئ  ىئ   ېئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ چكمثل قولو تعأب  (ُ)     چ ۇئ

چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ: اآليات إٔب قولو چی  
 (ّ) ((اىػ. إٔب غّب ذلك (ِ)

 :عند اإلمام الحدادالتأويل : اثالث
 .(ْ)كقد أكلتو كتأكلتو تأكال ٗبعُب. الشيءتفسّب ما يػىؤيكؿي إليو : التىٍأكيلالتأكيل ُب اللغة 

التأكيل رد الظاىر إٔب ما إليو )) :بقولو -رٞبو اهلل–كُب االصطبلح فقد عرفو اإلماـ ا١بويِب 
 (ٓ) ((مالو ُب دعول ا٤بؤكؿ

عن الصحة أما التأكيل من حيث ىو تأكيل مع قطع النظر )) :-رٞبو اهلل–كقاؿ اآلمدم
 :قاؿ تعأب  (ٔ) ((مع احتمالو لو، ىو ٞبل اللفظ على غّب مدلولو الظاىر منو، كالبطبلف

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ

 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   
قاؿ  (ٕ)

: أم، ٱبر تعأب أف ُب القرآف آيات ٧بكمات ىن أـ الكتاب)) :-رٞبو اهلل-اإلماـ ابن كثّب 
آيات أخر فيها اشتباه  كمنو، ال التباس فيها على أحد من الناس، بينات كاضحات الداللة

كحكم ، فمن رد ما اشتبو عليو إٔب الواضح منو، ُب الداللة على كثّب من الناس أك بعضهم
كاختل  العلماء حوؿ الوق  ؛ كمن عكس انعكس. فقد اىتدل، ٧بكمو على متشاُّو عنده

كيل ٗبعُب التأ: أحدٮبا، التأكيل يطلق كيراد بو ُب القرآف معنياف على لفظ ا١ببللة قاؿ بعضهم

                                                           

 ُّ: اآلية: التوبةسورة ( ُ)
 ُٗٓ-َُٓسورة الصافات: اآلية  (ِ)
 .َْا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ّ)
 عبد أٞبد: ٙبقيق ،العربية كصحاح اللغة تاج الصحاح ،الفارايب ا١بوىرم ٞباد بن إ٠باعيل نصر ا١بوىرم: أبو ( ْ)

 .ُِٕٔ/ ْـ،  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ْبّبكت، ط – للمبليْب العلم دار: ، الناشرعطار الغفور
 صبلح: ٙبقيق، الفقو أصوؿ ُب الرىاف، ا٢برمْب بإماـ ا٤بعإب، ا٤بلقب ا١بويِب، أبو اهلل عبد بن ا٤بلك ا١بويِب: عبد ( ٓ)
 .ُّٗ/ُـ،  ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، ُلبناف، ط – بّبكت العلمية الكتب دار: الناشرعويضة، ،  بن
 عبد: ٙبقيق،األحكاـ  أصوؿ ُب اإلحكاـ، اآلمدم الثعليب علي أيب بن علي الدين سيد ا٢بسن اآلمدم: أبو ( ٔ)

 .ّٓ/ ّلبناف،  -دمشق -اإلسبلمي، بّبكت ا٤بكتب: عفيفي، ، الناشر الرزاؽ
 ٕ اآليةآؿ عمراف:  سورة(ٕ) 
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     چ : كمنو قولو تعأب، كما يؤكؿ أمره إليو، حقيقة الشيء

 چکک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
ڀ  ڀ  ٺ    چ ٹ ٹ (ُ)

 چٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ
، فإف أريد بالتأكيل ىذا، حقيقة ما أخركا بو من أمر ا٤بعاد: أم (ِ)
، األمور ككنهها ال يعلمو على ا١بلية إال اهلل عز كجلألف حقائق ؛ فالوق  على ا١ببللة

كأما إف أريد بالتأكيل . خره( يقولوف آمنا بو) مبتدأ ك( كالراسخوف ُب العلم) :كيكوف قولو
 چەئ وئ چ: ا٤بعُب اآلخر  كىو التفسّب كالتعبّب كالبياف عن الشيء كقولو تعأب

(ّ) 
ألهنم يعلموف ، كالراسخوف ُب العلم: على فالوق ، فإف أريد بو ىذا ا٤بعُب، بتفسّبه: أم

كإف ٓب ٰبيطوا علما ٕبقائق األشياء على كنو ما ىي ، كيفهموف ما خوطبوا بو ُّذا االعتبار
 (ْ) ((عليو

كأما علم التأكيل فهو علم )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿمن الراسخْب  اكذكر اإلماـ ا٢بداد ٭بوذج
ككاف ، رضي اهلل عنهما من ذلك ُب الغاية القصول فقد كاف ابن عباس، تأكيل القرآف كالسنة

أمور اآلخرة ال )) :اإلماـ ا٢بدادكقاؿ  (ٓ) ((لو يسمى ترٝباف القرآف بدعوة رسوؿ اهلل 
كقد علل اإلماـ ا٢بداد عدـ (ٔ) ((يىسىع اإلنساف فيها إال التَّصديق كاإلٝباؿ كعدـ التأكيل

كما أكىم إشكاالن من كبلـ ، اإل٥بية ال يدركها أحداألمور )) :إدراؾ اآلمور اإل٥بية بقولو 
كٯبعلها من ، كيسعهم الكتاب، يىدىعيهيمبل ، نبغي أف يسارع إٔب اإلنكار عليهمفبل ي، احملققْب
ا كًٓبى جاءت ىكذا حٌب احتاج الناس فيها إمٌ ، اُّات الواردات ُب الكتاب كالسنةقبيل ا٤بتش

حد بل يَبؾ اإلنكار يصدر وُب ال ينبغي لو أف ينكر على أكالص، إٔب التسليم كإٌما إٔب التأكيل
كقد قسم اإلماـ ا٢بداد التأكيل إٔب قسمْب (ٕ) ((أك كما قاؿ، كإ٭با ىو يوجو كيؤكٍّؿ، من غّبه

                                                           

 ََُ اآلية يوس :  سورة( ُ)
   ّٓ اآليةاألعراؼ:  سورة( ِ)
 ّٔ: اآلية: يوس سورة ( ّ)
: ٙبقيق ،العظيم القرآف تفسّب ،الدمشقي ٍب البصرم القرشي كثّب بن عمر بن إ٠باعيل الفداء ابن كثّب: أبو ( ْ)

 .ُِ-َُ/ ِـ،  ُٗٗٗ - ىػَُِْ ِطكالتوزيع،  للنشر طيبة دار: سبلمة، الناشر ٧بمد بن سامي
 .ّْا٢بداد: النفائس العلوية، ص ( ٓ)
 .ُُ/ِا٤برجع السابق: ( ٔ)
 .ُٕٗ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  ( ٕ)
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كقسم ال يفهمو كل ، قسم تاىر جلي مذكور ُب الكتاب كالسنة لتقريب ا٤بعُب إٔب األذىاف
كىذا القسم ٰبتاج كل ، رٗبا يفهمو على خبلؼ تاىرهأك ، أحد من خبلؿ القراءة السطحية

: أحدٮبا: التأكيل على ضربْب)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد، شيخ إليو حٌب ٰبل إشكاؿ تاىر اللفظ
، ذا النوع كثّب ُب الكتاب كالسنةكى، ىو ما ييؤكَّؿي ليصل إٔب األفهاـك ، يدؿ على الكماؿ

فكل شيخ ٰبتاج ُب . كىذا يدؿ على النقص، باطل ؿي ليصح كونو حقان أك غّبما ييؤكَّ : كالثاين
، ألف التأكيل ال ٰبصٍّل كماالن ، ال يكمل االقتداء بو، صحبتو إٔب التأكيل على الوجو الثاين

كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف السكوت عن التأكيل عند بعض النصوص ىو  (ُ)  ((كإ٭با يدفع نقصان 
كقد أكضح اإلماـ ا٢بداد ذلك ، ٕبكم شرعيخاصة إذا كاف ىذا النص ال يتعلق ، األحسن
ال ) :بسبب يهودم آلو كسلَّمقاؿ النيب صلَّى اهلل عليو ك   :((اإلماـ ا٢بداد قاؿٗبثاؿ 

بل ، بأف ذلك كاف قبل أف يعلم أفضليتو؛ كال ينبغي تأكيلو (ِ) (تفضلوين على يونس بن مٌب
 (ّ) ((السكوت عن التأكيل أحسن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُِىػ، صُُّْ، ُا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، كتاب ا٢بكم، الناشر دار ا٢باكم للطباعة كالنشر، ط  ( ُ)
باب  (يونس بن مٌب)زاد مسدد:  (ال يقولن أحدكم: إين خّب من يونس  كلفظو ) أخرجو البخارم ُب صحيحو:( ِ)

 .ُٗٓ/ْ، ُِّْ(، رقم ا٢بديث كإف يونس ٤بن ا٤برسلْب)قوؿ اهلل تعأب: 
 .ُُّ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 معرفة اهلل أدلةمنهج اإلمام الحداد في : الثالث المطلب
 :وذريتو في عالم الذر دم أخذ العهد والميثاق على آ: أوال
كأخرج ذريٌة آدـ من صلبو على صورة الذر فجعلهم )) :- رٞبو اهلل-بوحنيفة اإلماـ أقاؿ 
ذلك منهم  فأقركا لو بالربوبية فكاف، فخاطبهم كأمرىم باإلٲباف كهناىم عن الكفر، عقبلء
كمن آمن كصٌدؽ ، كمن كفر بعد ذلك فقد بٌدؿ كغٌّب ، فهم يولدكف على تلك الفطرة، إٲبانا

كقد استخرج اهلل ىذه الذرية من تهر )) : قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ُ) ((فقد ثبت عليو كداـك
باإلقرار ، ألخذ ا٤بيثاؽ عليهم، حْب أخرجهم دفعة كاحدة، بعد أف أكدعها فيو، آدـ

: كما كرد ذلك ُب قولو تعأب،  كاد قريب من عرفات: (ِ)كذلك بنعماف، بالوحدانية كالربوبية
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ   چ

أنو سبحانو ) :كُب ا٣بر أك األثر (ّ) چڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
كذلك معُب  (ْ) (كألقمو ا٢بجر األسود، كتب عليهم بو كتابان ،  ٤با أخذ عليهم ذلك ا٤بيثاؽ

كتصديقان ، ككفاءن بعهدؾ، اللهم إٲبانان بك: عند الطواؼ بالبيت العتيق، قوؿ ا٤بستلم للحجر
 :على اإلشهاد ُب عآب الذر بقولو اإلماـ ا٢بداد كاكد  (ٔ) ((ىػا (ٓ) بكتابك

 ًر يػىٍوـي الشَّهىادىةً ذى ػػػفىأىٍخرىجىهيٍم كىال ***ًفٌيوو ػػرى صى ػػػػػػهٍ ػػكىمىسىحى يىًد الرٍَّٞبىًن تى                
ىينىاؾى كىبػىٍعدى األىٍمًر نىاؼو كىميٍثًبتً  ***كىأىٍشهىدىىيٍم كى اٍلكيل  ًمنػٍهيٍم ميوىحٍّده                

(ٕ) 

                                                           

 الصميعي، ا٤بملكة دار: حنيفة، الناشر أيب اإلماـ عند الدين ا٣بميس، أصوؿ الرٞبن عبد بن ا٣بميس: ٧بمد ( ُ)
 .ّْٓالسعودية، ص العربية
 . ِٕٔ/ْ، ُِْٓٓب مسنده: رقم ا٢بديث  اٞبدأخرجو  (ِ) 
      .ُّٕ-ُِٕ: ألعراؼ: اآليةسورة ا (ّ) 
 الفكر دار: ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور، الناشر الدر، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد  (ْ) 
 ؛بدكف ذكر ا٢بجر األسود كذكره الغزإب ُب اإلحياء  َُٔ/ ِبّبكت،  –
مالك،  اإلماـ فقو ُب ا٤بسالك أشرؼ إٔب السالك البغدادم، إرشاد عسكر بن ٧بمد بن الرٞبن البغدادم: عبد  (ٓ) 

 .ْْ، ص ّكأكالده، مصر، ط ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: الناشر
، دار ا٢باكم للطباعة أعمارٗبا ٲبر باإلنساف كينقضي لو من  اإلدكارعبداهلل بن علوم ا٢بداد، سبيل ا٢بداد:  ( ٔ)

 .ُٕ، صُكالنشر، ط
، ص   (ٕ)   .َُُا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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كال شك أف ذلك )) : ٍب تكلم اإلماـ ا٢بداد عن أدلة كجود الذرية ُب عآب الذر فقاؿ
ليست ىذه ، كلكنو ُب مرتبة أخرل من مراتب الوجود، كجودان ٠بعان كنطقان  للذرية يقتضي أف

كيدؿ عليو ، كقد كانت الذرية ُب تهر آدـ ال ٧بالة حٌب ُب ا١بنة. ا٤برتبة من الوجود الدنيوم
 ((كىل أخرجكم من ا١بنة إال خطيئة أبيكم آدـ)) :ما ذكر ُب حديث الشفاعة

ة كُب ٧باجَّ (ُ) 
. ا٢بديث (ِ) ((أنت الذم أخرجت الناس من ا١بنة ٖبطيئتك)) :عليهما السبلـموسى آلدـ 
م ا٤ببلئكة عليهم فرأهت، إف اهلل تعأب ٤با استخرج الذرية من تهر آدـ )) :ككرد أيضان 
إين جاعل  :فقاؿ اهلل تعأب، يا ربنا ال تسعهم الدنيا: قالوا، ا السهل كالوعرؤك كقد مل، السبلـ
أف اهلل ٤با )) :ككرد أيضان (ّ) ((إين جاعل أمبلن : فقاؿ تعأب، إذان ال يهنؤىم العيش: فقالوا، موتان 

فسأؿ عنو فقيل ، فرأل منهم كاحدان ٝبيل الصورة، استخرج الذرية من تهر آدـ عليو السبلـ
ستْب : قاؿ تعأب؟ كم كتبت لداكد من العمر: فسأؿ آدـ ربو، ىو كلدؾ داكد : لو
فقاؿ . ىذا الذم كتبت لو: لو الزيادة من العمر فقاؿ سبحانو كتعأبفسأؿ ربو تعأب . سنة
ككاف اهلل سبحانو قد كتب آلدـ من العمر أل  ، أزد لو من عمرم أربعْب سنة: آدـ
أف للذرية : ٩با ُب معناه، كٗبا ٓب نذكره، فتبْب ٗبا ذكرناه. كا٢بديث معركؼ كمشهور (ْ) ((سنة

جودان كتهوران ُب ذلك أًب ك  كأف لرسوؿ اهلل . العآب الدنيومكجودان قبل بركزىا إٔب ىذا 
ُب أبيات لو ٲبتدح ُّا رسوؿ اهلل ، ك، كقد أشار إليو العباس عم رسوؿ اهلل . كأكمل
قولو: منها: 

 مستودع حيث ٱبص  الورؽي ***  ظبلؿ كُبػػػت ُب الػػمن قبلها طب             
 لقي ػػػػػػػػػػػػػػػأنت كال مضغة ك ال ع*** شر ػػػػػػػػػػبلد ال بػػػػػػػػػػػػػػطت البػػػػػػػػػػػػػػٍب ىب 
 غرؽي ػػػػػػػػػػػػػػجم نسران كأىلو الػػػػػػػػػػػػأل*** د ػػفْب كقػػػػػػػػطفة تركب السػػػػػػػػػبل ن              
 قي ػػػػػػػػػآبه بدا طبػػػػػػػػػػضى عػػػػػػػػإذا م*** م ػػػػػػػػػػػلب إٔب رحػػػػػػػػػقل من صػػػػػػػػػػػػػتن              

                                                           

 .ُٖٔ/ُ، ِّٗ، رقم ا٢بديث باب أدىن أىل ا١بنة منزلة فيهاأخرجو مسلم ُب صحيحو:  (ُ) 
 باب كفاة موسى كذكره ، أنت آدـ الذم أخرجتك خطيئتك من ا١بنةالبخارم ُب صحيحو: بلفظ أخرجو  (ِ) 
 .ُٖٓ/ْ، َّْٗ، رقم ا٢بديث بعد
شيبة  أيب ابن مسند ،٧بمد بن اهلل شيبة، عبد أيب بن بكر من كبلـ ا٢بسن البصرم:  مسند ابن ايب شيبو، أبو (ّ) 

 . َُٗ/  ٕـ، ُٕٗٗ، ُالرياض، ط – الوطن دار: الناشر، ، فريد بن أٞبد ك  يوس  بن عادؿ: ٙبقيق
 .ّْٓ/ٓ، ّّٖٔأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث  (ْ) 
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 :إٔب أف قاؿ
 (ُ) خندؼ علياء دكهنا النطقي   ***حٌب احتول بيتك ا٤بهيمن من 

كىي جدة رسوؿ ، امرأة إلياس بن مضر: كخندؼ. من أصناـ قـو نوح عليو السبلـ: كنسر
 .(ِ) ((اهلل 
 :فطرة وىي التوحيد عند اإلمام الحدادال: اثاني
اٍلًفٍطرىةي بًاٍلكىٍسًر ا٣ٍبًٍلقىةي  :أكالن ُب اللغة 

. مبتدعها: كىو فاطر السموات، فطر اهلل ا٣بلقك . (ّ)
 (ْ) .ككل مولود يولد على الفطرة  أم على ا١ببلة القابلة لدين ا٢بق. ابتدعو: كافتطر األمر

الـز فطرتك )) تفسّبه ُب -رٞبو اهلل-الفطرة الٍب فطر اهلل الناس عليها يقوؿ العبلمة ابن كثّب 
كأنو ال إلو ، فإنو تعأب فطر خلقو على معرفتو كتوحيده، الٍب فطر اهلل ا٣بلق عليها، السليمة
 :لؤلدلة التالية، كىو األصل ُب البشر فطرة، التوحيد ىو األصل ُب البشر تارٱباف (ٓ) ((غّبه
 بو سبحانو كتعأب خالقان إف اهلل عز كجل منذ أكجد البشر فطرىم على التوحيد كاإلٲباف -ُ

ٹ  ٹ  چ : كأخذ عليهم العهد كا٤بيثاؽ منذ كانوا ُب أصبلب آبائهم يقوؿ تعأب، كمعبودا

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڍ چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

چڑ  کک  ک  ک   گ   گ
(ٔ) 

كٱبلصوا ، كأمتو داخلة ُب ا٣بطاب أف يقيموا كجوىهم إف اهلل عز كجل قد أمر رسولو - ِ
 :قاؿ تعأب، دينهم لو ألف ذلك ىو مقتضى الفطرة الٍب فطرىم عليها

                                                           

 الَباث إحياء دار: كالنهاية، الناشر البداية، شّبم علي: كثّب، احملقق بن عمر بن إ٠باعيل الفداء ابن كثّب: أبو  (ُ) 
 . ُّٖ/ِـ،  ُٖٖٗ - ، ىػَُْٖ، ُالعريب، ط

 .َِ-ُٕا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص   (ِ) 
٧بمد، ،  الشيخ يوس : ٙبقيق ،٨بتار الصحاح ،الرازم ا٢بنفي بكر أيب بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين الرازم: زين ( ّ)

 .ُِْ/ ُـ، ُٗٗٗ/  ىػَُِْ، ٓالنموذجية، بّبكت، ط الدار - العصرية ا٤بكتبة: الناشر
 السود عيوف باسل ٧بمد: الببلغة، ٙبقيق أساس ،أٞبد، الز٨بشرم بن عمرك بن ٧بمود القاسم الز٨بشرم: أبو ( ْ)
 . ِٖ/ِـ،  ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: الناشر 
 .ُّّ/ٔابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ٓ)
      .ُّٕ-ُِٕ: اآلية: ألعراؼسورة ا (ٔ) 
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ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې   چ

 (ُ) چ    ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ
، مستقيمْب، مسلمْب، موحدين، أنو خلق عباده حنفاء كلهم قد أخر موالنا عز كجل -ّ

حْب أخذ عليهم العهد ، منيبْب لقبوؿ ا٢بق ألف ذلك ىو مقتضى الفطرة الٍب فطرىم عليها
، كإين خلقت عبادم حنفاء كلهم)) :يقوؿ اهلل عز كجل ُب ا٢بديث القدسي، الذرعآب ُب 

كأمرهتم أف ، كحرمت عليهم ما أحللت ٥بم، كإهنم أتتهم الشياطْب فاجتالتهم عن دينهم
كاإلٲباف ، فالعباد كلهم مفطوركف على اإلسبلـ (ِ) ((يشركوا يب ما ٓب أنزؿ بو سلطانا

كجعلها تنحرؼ عن ا٤بسار ، اكتشويهه، كلكن للشياطْب دكر ُب مسخ الفطرة، الصحيح
إٔب ما يصحح ٥با  فإهنا ٙبتاج، فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب كا٢بق، السوم
 .كىذه مهمة الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، كيردىا عن اال٫براؼ، مسارىا
ما من مولود إال يولد على : أف كل مولود يولد مهيئا لئلسبلـ ُب قولو أخر الرسوؿ  -ْ

ىل ٙبسوف فيها  كما تنتج البيهمة ُّيمة ٝبعاء،  وٲبجسان كأ أك ينصرانوفأبواه يهودانو  الفطرة
 (ّ)اآلية چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ   چ ٍب يقوؿ أبوىريرة ؟ من جدعاء

ىي ما أخذ )) :-رٞبو اهلل-كالفطرة الٍب يولد اإلنساف عليها كما قاؿ اإلماـ ا٤بازرم -ٓ
فاإلنساف  (ْ) ((نحٌب ٰبصل التغيّب باألبوي، كأف الوالدة تقع عليها، عليهم ُب أصبلب آبائهم

، أف تتدخل ا٤بؤثرات األخرل دكف، الفطرة؛ أصل خلقتو الٍب خلقو اهلل عليها لو ترؾ على
، إ٭با ىو من فعل الشيطاف، كالتحوؿ عن الفطرة أساسا، من ا٤بؤمنْب ا٤بسلمْب لكاف

اإلماـ أم أف اإلنساف يولد على الفطرة كىي التوحيد هلل جل كعبل قاؿ  (ٓ)كإغوائو، ككسوستو

                                                           

       َّ: اآلية: الرـك سورة (ُ) 
 ْ، ِٖٓٔ، رقم ا٢بديث باب الصفات الٍب يعرؼ ُّا ُب الدنيا أىل ا١بنة كأىل النارأخرجو مسلم ُب صحيحو:  (ِ) 
/ُِٕٗ.  
، باب إذا أسلم الصيب فمات، ىل يصلى عليو، كىل يعرض على الصيب اإلسبلـأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)

 .ْٗ/ِ، ُّٖٓرقم ا٢بديث 
 .َِٖ/ ُٔللنوكم، مسلم  صحيح النوكم: شرح  (ْ)
 ىػ، ُ، ُِِْ، ا٤بفيد ُب مهمات التوحيد، دار األعبلـ، طالقادر بن ٧بمد عطا صوُبالصوُب: عبد  (ٓ)
 .ُٓص  
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كيقاـ للصبلة ُب أذنو ، أف يؤذف ُب أذف ا٤بولود اليمُب: ا٤بأمور ُّامن السنة ))  :ا٢بداد
لو بالفطرة الٍب فطر اهلل الناس عليها، اليسرل كل :  قاؿ رسوؿ اهلل. كىي التوحيد، تذكّبا ن

ڭ   چكقاؿ اهلل تعأب (ُ)فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك ٲبجسانو، مولود يولد على الفطرة

چڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  
: فمن األمر ا٤بؤكد على األبوين (ِ)

، كٯبتهدا ُب ذلك، كٰبسنا تربيتو، ٱبرج بو عن حد الفطرة شيءأف ٰبفظا ا٤بولود من كل 
 ((فإف الرضاع يغّب الطباع كما ُب ا٢بديث؛ كٯبنباه ا٤براضع السوء

(ّ) 
اإلنساف مثل ا١بوع كغّبه من األمور ال يستطيع أف يؤكد ا٢بداد أف طبيعة التألو مفطور ُّا ك 

كقد ينقاد إٔب عبادة غّبه ، فقد تقوده فطرتو إٔب عبادة اإللو ا٢بق، يعيش بدكف إلو يعبده
كما أحسب أف أحدان يعقل إاٌل كىو متألٍّو ))  :قاؿف، بسبب ما يؤثر على فطرتو السليمة

، كتشهد لو بربوبيتو ًخٍلقىتيوي الٍب خلق عليها، عليهاتقضي عليو بذلك فطرتو الٍب فطره ، إٔب إلو
 (ْ) ((ا٢بكيم كأخطأ من أخطأ كما من إلو إال اهلل العزيز، أصاب ُب ذلك من أصاب

 ثالثا: التفكر
على ترٌدد  -كما يقوؿ ابن فارس  -اٌلٍب تدؿٌ ( ؼ ؾ ر) التفٌكر مأخوذ من ماٌدة: التفكر لغة

كالفكر التأٌمل : يقوؿ صاحب الٌلساف. (ٓ)يقاؿ تفٌكر إذا رٌدد قلبو معترا ، القلب ُب الٌشي ء
الفكر  ركا٤بصد، الفكر: التأٌمل كاالسم: الٌتفٌكر: كقاؿ ا١بوىرمٌ ، كإعماؿ ا٣باطر ُب الٌشي ء

 .(ٔ)بالفتح 
 كقد ذكر اإلماـ الغزإب. (ٕ)تصٌرؼ القلب ُب معاين األشياء لدرؾ ا٤بطلوب: كاصطبلحا

                                                           

 .ََُ/  ِ، ُّٖٓ، رقم ا٢بديث باب ما قيل ُب أكالد ا٤بشركْبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
: اآليةسورة  (ِ)      َّ: الرـك
      .ِّٗبا ٲبر باإلنساف كينقضي لو من أعمار، ص ا٢بداد: سبيل اإلدكار  (ّ) 
  . ِّٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ، ص  (ْ) 
 .ْْٔ/ ْاللغة،  مقاييس ابن فارس:، معجم ( ٓ)
 .ٓٔ/ ٓلساف العرب ابن منظور:  ( ٔ)
الناشر،  بإشراؼ العلماء من ٝباعة ، ٙبقيقالتعريفات ،ا١برجاين الشري  الزين علي بن ٧بمد بن ا١برجاين: علي ( ٕ)

 .ّٔص، ـُّٖٗ- ىػَُّْ، ُلبناف، ط– بّبكت العلمية الكتب دار: الناشر
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أف معُب الفكر ىو إحضار معرفتْب ُب القلب ليستثمر )) :فقاؿ معُب الفكر -اهللرٞبو -
 ٹ ٹمن الكتاب كالسنة كلنذكر منها   ككردت اآلثار كاألخبار  (ُ) ((منهما معرفة ثالثة

ڱ  ڱ   ں    چ ٹ ٹك   (ِ)  چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی چ

ڭ  ۇ   چڭ   ٹ ٹ ك (ّ) چ ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے    چ ٹ ٹ ك (ْ) چۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ

 (ٓ) چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀
  ٹ ٹ ك (ٕ) چڭ   ڭ  ڭ  ڭ چ ك (ٔ) چ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ چ ٹ ٹ ك

عائشة رضي اهلل عنها قالت  حاديث فكثّبة منها حديثكأما األ (ٖ) چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ
كاهلل إين ألحب : يا عائشة ذريِب أتعبد الليلة لريب قلت)) :قاؿ، الليإب٤با كاف ليلة من 

فلم يزؿ يبكي حٌب بل : قالت، ٍب قاـ يصلي، فقاـ فتطهر: قالت، كأحب ما سرؾ، قربك
ٍب بكى فلم يزؿ يبكي حٌب بل : قالت، ٍب بكى فلم يزؿ يبكي حٌب بل ٢بيتو: قالت، حجره
ٓب تبكي كقد غفر ، يا رسوؿ اهلل: قاؿ، فلما رآه يبكي، فجاء ببلؿ يؤذنو بالصبلة، األرض

كيل ، لقد نزلت علي الليلة آية، أفبل أكوف عبدا شكورا: قاؿ؟ ، اهلل لك ما تقدـ كما تأخر
 (ٗ) ((اآلية كلها( . . .إف ُب خلق السموات كاألرض) ٤بن قرأىا كٓب يتفكر فيها

                                                           

 بّبكت،  - ا٤بعرفة دار: الدين، الناشر علـو إحياء، الطوسي الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو ( ُ)
ْ /ِّْ. 
 ُِٗ: البقرة: اآليةسورة ( ِ)
 ُُٗ: آؿ عمراف: اآلية سورة( ّ)
 َٓ: األنعاـ: اآلية سورة(ْ)
 ُٖٓاآلية: األعراؼ:  سورة(ٓ)
 ُِ: الذاريات: اآلية سورة( ٔ)
 ِْاآلية: عبس:  سورة( ٕ)
 ٓاآلية: الطارؽ:  سورة( ٖ)
ٙبقيق شعيب تقريب صحيح ابن حباف،٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف، ، أخرجو ابن حباف ُب صحيحو: ( ٗ)

 .ّٖٔ/ ِ، َِٔرقم ا٢بديث ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُة الرسالة، بّبكت، طاألرنؤكط، ، الناشر: مؤسس
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كما  (ُ) ((كال تفكركا ُب ا٣بالق، ا٣بلق تفكركا ُب)) :قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ، عن أيب ذر ك 
عن ، عن أبيو، كركل ىشاـ بن عركةكي  نعاِب األفكار الشيطانية كذلك كما علمنا نبينا 
اهلل : فيقوؿ؛ من خلق السموات: إف الشيطاف يأٌب أحدكم فيقوؿ)) :أنو قاؿ، رسوؿ اهلل 
فإذا أحس أحدكم ؟ من خلق اهلل: فيقوؿ. اهلل تعأب: فيقوؿ؟ من خلق األرض: فيقوؿ. تعأب

 (ِ)( (آمنت باهلل كبرسولو: من ذلك شيئا فليقل
ما كاف : سألت أـ الدرداء: قاؿ، عن عوف بن عبد اهلل بن عتبة، كأما األثار فكثّبة منها
 : قاؿ كىب بن منبوك  (ّ) ((التفكر كاالعتبار)) :قالت؟ أفضل عبادة أيب الدرداء

 قٌط  أمرؤعلم  كال، قٌط إاٌل علم أمرؤكال فهم ، قٌط إاٌل فهم ئطالت فكرة امر ما))
 : كرٌٗبا ٛبٌثل ُّذا البيت، الفكر نور يدخل قلبك)) : قاؿ سفياف بن عيينةك (ْ) ((إاٌل عمل

 (ٓ) ((هلو عر  شيءففي كٌل  *** هإذا ا٤برء كانت لو فكر 
كمن ٓب يكن ، فهو لغومن ٓب يكن كبلمو حكمة )) :-رٞبو الٌلو -قاؿ ا٢بسن البصرمٌ ك  

 .(ٔ) ((كمن ٓب يكن نظره اعتبارا فهو ٥بو، سكوتو تفٌكرا فهو سهو
كمن الٌتفٌكر ، ا٢ببٌ كمن الذٌكر يزيد ، من العرة يزيد العلم)) :-رٞبو الٌلو -قاؿ حاًب األصمٌ ك 

 (ٕ) ((يزيد ا٣بوؼ

                                                           

 اهلل عبد ٧بمد ( ينظر أبوتفكركا ُب خلق اهلل، كال تفكركا ُب اهلل فتهلكواأخرجو األصبهاين ُب العظمة: بلفظ)( ُ)
 الرياض،  – العاصمة دار: ا٤بباركفورم ، الناشر ٧بمد بن اهلل رضاء: ٙبقيق ،العظمة ،األصبهاين الشيخ بأيب ا٤بعركؼ

 .ُُِْ/ُىػ، َُْٖ، ُط 
 حسْب ٙبقيق ،يعلى أيب مسند ،ا٤بوصلي  علي بن أٞبد يعلى ، ينظر أبوآمنت باهلل كرسلوأخرجو أبو يعلى: بلفظ ( ِ)

 ،َْْٕـ، رقم ا٢بديث ُْٖٗ - ىػَُْْ، ُدمشق، ط  – للَباث ا٤بأموف دار: أسد، ، الناشر سليم
 ٖ /َُٔ. 
 مكتبة: ، الناشر، ا١ببار عبد الرٞبن ٙبقيق عبد ،لوكيع الزىد ا١براح، بن ككيع سفياف ككيع، أبو سفياف ينظر أبو( ّ)

 .ْْٕـ، ص ُْٖٗ - ىػ َُْْ، ُا٤بنورة، ط الدار، ا٤بدينة
 .ُْٖ/ ِابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ْ)
 عليو اهلل صلى - الكرًن الرسوؿ أخبلؽ مكاـر ُب النعيم ٞبيد كأخركف، نضرة بن اهلل عبد بن ابن ٞبيد، صاّب  (ٓ)

 .ّٖٓ/ِ، ْكالتوزيع، جدة، ط للنشر الوسيلة دار: كسلم، الناشر
 .ّٖٓ/ِا٤برجع السابق: ( ٔ)
  .ّٖٓ/ِابن ٞبيد: نضرة النعيم ُب مكاـر كأخبلؽ الرسوؿ الكرًن،  (ٕ)
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تعْب لو ، كليلةكينبغي أف يكوف لك كرد من التفكر ُب كل يـو )) : قاؿ اإلماـ ا٢بداد
أجدرىا ُب حضور القلب كأحسن األكقات للتفكر أفرغها كأصفاىا ك ، ساعة أك ساعات

حظو  يكمن أعط، ن موقوؼ على صحة التفكركاعلم أف صبلح الدنيا كالدي؛ جوؼ الليل
 .(ُ) ((تفكر ساعة خّب من عبادة من عبادة سنة)) كقد كرد، منو أخذ ٕبظ كافر من كل خّب

الفكرة : كقاؿ بعض العارفْب رٞبهم اهلل، ال عبادة كالتفكر: ك اهلل كجهوكقاؿ علي كـر 
أف تتفكر  -كىو أشرفها-فمنها ، ك٦بارم الفكر كثّبة. ج القلب فإذا ذىبت فبل إضاءة لوسرا 

كما بث من اآليات ُب ، كآثار قدرتو الظاىرة كالباطنة، ُب عجائب مصنوعات اهلل الباىرة
 .ملكوت األرض كالسماكات

ڈ   چكقد حث عليو بقولو ، يزيد ُب معرفتك بذات اهلل كصفاتو كأ٠بائوكٜبرة ىذا التفكر 

قاؿ اهلل . بث من عجائب ا٤بصنوعات ُب نفسك كما( 2) چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک
 (ّ) چڱ  ں  ں   ڻ چتعأب 

أسبغها كنعمو الٍب ، كاعلم أنو ينبغي لك أف تتفكر ُب آالء اهلل كأياديو الٍب أكصلها إليك 
ڤ    چ: كقاؿ اهلل تعأب(ْ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ: عليك قاؿ اهلل تعأب

چىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ    چ: كقاؿ تعأب(ٓ) چڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
كٜبرة ىذا (ٔ)

كاعلم أنو . كاالشتغاؿ بشكره باطنان كتاىران كما ٰببو كيرضاه، التفكر امتبلء القلب ٗبحبة اهلل
: قاؿ اهلل تعأب، كاطبلعو عليك، كنظره إليك، إحاطة علم اهلل بكينبغي لك أف تتفكر ُب 

 (ٕ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ   چ

                                                           

، ما ذكر من الفضل ُب ا٤بتفكر باب، فكرة ساعة خّب من عبادة ستْب سنة، األصبهاين ُب العظمة: بلفظ أخرجو  (ُ)
 .ِٗٗ/ُ، ّْرقم ا٢بديث 

  َُُ اآلية يونس: ( سورة  ( ِ
 َِاآلية: الذاريات:  سورة (ّ)
 ٗٔ اآلية األعراؼ:  سورة (ْ)
 ُٖ اآلية النحل:  سورة (ٓ)
 ّٓاآلية النحل:  سورة( ٔ)
 ُٔاآلية ؽ:  سورة( ٕ)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   چ: كقاؿ تعأب(ُ) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ چ: كقاؿ تعأب

كىذا التفكر . اآلية(ِ) چ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ
 .من اهلل أف يراؾ حيث هناؾ أك يفتقدؾ حيث أمرؾ يٜبرتو أف تستحي

تعرضك لسخطو بإتيانك ما ك ، كاعلم أنو ينبغي لك أف تتفكر ُب تقصّبؾ ُب عبادة موالؾ
چ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ: قاؿ اهلل تعأب عنو هناؾ

 :كقاؿ تعأب (ّ)
چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵چ 

ٹ  ٹ  ٹ   چ: تعأبكقاؿ (ْ)

چ ڤ  ڤ   ڤ
كىذا (ٔ) چ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ چ: كقاؿ تعأب (ٓ)

ك٦بانبة التقصّب كمبلزمة ، كٰبملك على لـو نفسك كتوبيخها، التفكر يزيد ُب خوفك من اهلل
كسرعة ، ككثرة أشغا٥با ككبا٥با، كاعلم أنو ينبغي لك أف تتفكر ُب ىذه ا٢بياة الدنيا؛ تشمّبال

ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی   چ: قاؿ اهلل تعأب. كُب اآلخرة كنعيمها كدكامها، زكا٥با

چٱ  ٻ  ٻ   جئ  ی
پ  پ    ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ: كقاؿ تعأب (ٕ)

چپ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ   چ: كقاؿ تعأب (ٖ)

چڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ
 .اآلخرةكىذا التفكر يثمر لك الزىد ُب الدنيا كالرغبة ُب . (ٗ)

 .كحصوؿ ا٢بسرة كالندامة بعد الفوت، كاعلم أنو ينبغي لك أف تتفكر ُب قرب نزكؿ ا٤بوت 

                                                           

 ْاآلية ا٢بديد:  سورة (ُ)
 ٕاآلية اَّادلة:  سورة( ِ)
 ٔٓ اآلية الذاريات:  سورة( ّ)
 ُُٓ اآليةا٤بؤمنوف: سورة ( ْ)
 ٔ اآليةاالنفطار:  سورة( ٓ)
 ٔ اآليةاالنشقاؽ:  سورة (ٔ)
 َِِ - ُِٗ اآليةالبقرة:  سورة( ٕ)
 ُٕ - ُٔ اآليةاألعلى:  سورة( ٖ)
 ْٔ اآليةالعنكبوت:  سورة( ٗ)
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ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۉ  ۉ   چ: قاؿ اهلل تعأب

چ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ
 : كقاؿ تعأب (ُ)

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺       ۓ     ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ

چ﮻  ﮼
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ: كقاؿ تعأب(ِ)

كفائدة ىذا التفكر (ّ) چې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ   إٔب قولو تعأبہہ   
 .قصر األمل كإصبلح العمل كإعداد الزاد ليـو ا٤بعاد

، أكلياءه كأعداءهكاعلم أنو ينبغي لك أف تتفكر ُب األخبلؽ كاألعماؿ الٍب كص  اهلل ُّا 
ک   ک        ک     ک   ژ  ژ     ڑ  ڑ چ: قاؿ اهلل تعأب. كفيما أعد للفريقْب ُب العاجل كاآلجل

 چے  ے    ۓ  ۓ     ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶ چ: كقاؿ تعأب(ْ) چ  گ
 :كقاؿ تعأب(ٓ)

چے  ۓ   ے    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ھ چ
 :كقاؿ تعأب، إٔب آخر السورة (ٔ)

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  : إٔب قولو تعأب       ڤ  ڤ  ڤ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   چ: كقاؿ تعأب(ٕ) چڈ  ژ  ژ

ٺ  چ: كقاؿ تعأب، اآلية(ٖ) چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

 چچ
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ   چ:كقاؿ تعأب (ٗ)

                                                           

 ٖ اآلية ا١بمعة:  سورة(ُ)
 ََُ – ٗٗ اآليةا٤بؤمنوف: سورة ( ِ)
 ُُ - ٗ اآلية ا٤بنافقوف:  سورة (ّ)
 ُْ - ُّ اآليةاالنفطار:  سورة (ْ)
 ُٖ اآلية السجدة:  سورة (ٓ)
 ٗ – ٓ اآلية الليل:  سورة (ٔ)
 ْ – ِ اآلية األنفاؿ:  سورة (ٕ)
 ٓٓ اآليةالنور:  سورة (ٖ)
  َْ( سورة العنكبوت: اآلية ( ٗ
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ى   ائائ  ەئ  ەئ   چ: إٔب قولو تعأب  ھ  ھ   ھ  ے

چوئ
 : كقاؿ تعأب(ُ)

إٔب      ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ
ٱ  ٻ  ٻ  چ : كقاؿ تعأب (ِ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې: قولو

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   چ: إٔب قولو    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

چ  ڎ
كٞبل النفس على اتباعهم كالعمل بأعما٥بم ، التفكر ٧ببة السعداء كٜبرة ىذا(ّ)

كإف . كٞبل النفس على اجتناب أعما٥بم كأخبلقهم، كبغض األشقياء، كالتخلق بأخبلقهم
. ذىبنا نتتبع ٦بارم الفكر خرجنا عن مقصودنا من اإلٯباز كفيما أشرنا إليو كفاية للعاقل

كقد ، كر ما يناسبو من اآليات كاألخبار كاآلثاركينبغي أف تستحضر عند كل نوع من التف
ككلما  ، ك٦بارم الفكر كثّبة. أشرنا إٔب ذلك عند كل نوع بذكر شيء من اآليات ا٤بناسبة لو

 .كاف تفكره أعظم كأكثر،  ككاف علمو أغزر كأكسع، كانت بصّبة العبد أنفذ
فقلما كلع ، كتعقل الكيفيةكإياؾ كالتفكر ُب ذات اهلل تعأب كصفاتو من حيث تطلب ا٤باىية 

كقد ركم مرفوعان إٔب ، بذلك أحد إال كىول ُب مهاكم التعطيل أك تورط ُب تورطات التشبيو
 فإف لن تقدركه حق، تفكركا ُب آيات اهلل كال تتفكركا ُب ذات اهلل) :رسوؿ اهلل
إصبلح القلب علم أف الفكر أصل كبّب ُب اف)) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد ( ٓ) ((ىػ ا (ْ)( قدره

بل ىو ، كلكن ليس ىو كل فكر، كإثارة النيات الطيبات كاألعماؿ الصا٢بات، كاستقامتو
. الفكر ُب آيات اهلل تعأب الباىرة كعجائب صنعو الباطنة كالظاىرة كنعمو كآالئو ا٤بتكاثرة

تو ُب دار كفيما كعد بو أكلياءه من أنواع كرامتو ُب دار ا٤بثوبة كتوعد بو أعداءه من فنوف إىان
 .كتشويش أحوا٥با ككثرة أكدارىا كأقذارىا، من حيث زكا٥با، كمنو الفكر ُب الدنيا، العقوبة

                                                           

 ٖٔ – ٕٔ اآليةالتوبة: سورة ( ُ)
 ِٕ -  ُٕ اآليةالتوبة: سورة ( ِ)
 .َُ – ٕ اآليةيونس:  سورة (ّ)
 ( من ىذه الرسالة .ِٕسبق ٚبرٯبو: ينظر من  )ص ( ْ)

 .ٗٓ-ٖٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص   (ٓ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

96 

فإف كاف من حيث إهنا منغصة مكدرة ، كأما الفكر ُب شهواهتا كلذاهتا الٍب ٛبيل النفس إليها
 .تساؽ إٔب األعداء كتصرؼ عن األحباء فهو من األفكار النافعة، منقضية

كا٢ببلكة عند  االسَباحةكما فيها من ، حيث مبلءمتها للنفس كموافقتها للطبع كإف كاف من
حٌب رٗبا غبط ا٤بتفكر فيها حاؿ تفكره من مكن من العباد من ، من غفل قلبو عن ربو

بل ىو مذمـو قبيح ٤با فيو من ، فالفكر فيها على ىذا الوجو ٩با ال ينبغي كال ٰبسن، تناك٥با
 (ُ) ((ى الدنيا كالسعي ١بمعهاهتييج الرغبة كا٢برص عل

كأما حسن التفكر )) :كتكلم اإلماـ ا٢بداد عن منافع كفوائد التفكر فقاؿ اإلماـ ا٢بداد 

ىئ  ىئ    ىئ  ی   چېئ  : كقد قاؿ اهلل تعأب. كفوائد عظيمة، كاستقامتو ففيو منافع كثّبة

چ     ٱ  ٻ  ٻٻ   جئ  ی  ی  ی
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ: قاؿ اهلل تعأبك (ِ)

چ  ڱ   ڱ 
 .(ْ)چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک چ: قاؿ اهلل تعأبك (ّ)

كقاؿ  (ٓ) ((تفكر ساعة خّب من عبادة ستْب سنة)) :ركم عن النيب صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّمك 
 (ٔ) ((ال عبادة كالتفكر)) :علي كـر اهلل كجهو
كعجائب ، كآياتوالتفكر ُب أفعاؿ اهلل : كأشرؼ أنواعو كافضلها، واع كثّبةنكالفكر على أ

كىي ، كمن أحسن التفكر ُب ذلك أٜبر لو زيادة ا٤بعرفة باهلل. ك٠باكاتو مصنوعاتو ُب أرضو
 (ٕ) ((ىػا اإلكسّب األكر

 
 

                                                           

 .ِٕا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  ( ُ)
 َِِ- ُِٗاآلية البقرة:  سورة (ِ)
:  سورة (ّ)  ُِاآليةالرـك
  َُُ اآليةيونس:  سورة (ْ)
 .ِٗٗ/ُ، ّْ، رقم ا٢بديث ما ذكر من الفضل ُب ا٤بتفكر أخرجو األصبهاين ُب العظمة: باب( ٓ)
 تاج بن الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين : ينظر زين كليس عن سيدنا علي  أخرجو ا٤بناكم عن النيب ( ٔ)

 دار: ٦بتىب، ، الناشر أٞبد: ٙبقيق،البيضاكم  القاضي أحاديث بتخريج السماكم الفتح ا٤بناكم علي بن العارفْب
 .ِْْ/ُالرياض،  – العاصمة

 .َْٗ-َْٖا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ٕ)
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 الثاني المبحث
 منهج اإلمام الحداد في إثبات األلوىية ونفي الشرك

 :الشهادتينالتوحيد األعظم في معنى : المطلب األول
 :الشهادتينفضل : أوال

 چيب  جت     حت     خت   مت   ىت چ: قولو تعأباعلم أف التوحيد األعظم 
٥با ك كلمةي التوحيًد فهي  (ُ)

فهيى كلمةي التقول كما : بعضى ما كردى ًفيها فلنذكر، فضائلي عظيمة ال ٲبكني ىاىنا استقصاؤيىا
، كشهادةي ا٢بقٍّ ، كىي كلمةي اإلخبلصً . رضواف اهلل عليهم كغّبيه من الصحابة قاؿى عمري 
 : كما قاؿ تعأب،  ا خيًلًق ا٣بلقي كألجًلهى ، ك٪باةي ىذا األمرً ، كبراءةه من الشرؾً ، كدعوةي ا٢بقٍّ 

كما ،  كألجًلهىا أيرسلًت الر سلي كأنزلًت الكتبي (ِ) چ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ
كقاؿ  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ چ  قاؿى تعأب
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ   چ :تعأب

كىذه اآلية ي أكؿي ما عدَّدى اللَّوي من النعم ُب سورًة النحًل الٍب . ك٫بو ىذه اآلياتً  (ّ) چۀ
ما أنعمى اللَّوي على عبدو من العباًد نعمةن  -رٞبو اهلل-ك٥بذا قاؿ ابني عيينةى  النعم تيسىمَّى سورةي 
. كأفَّ ال إلوى إال اللَّو  ألىًل ا١بنًة كا٤باًء البارًد ألىًل الدنيا، أف عرَّفهم ال إلوى إال اللَّوي  أعظمي من

فمٍن قا٥بىا عصمى ، كألجًلهىا أيمرًت الرسلي با١بهادً ، ٍت داري الثواًب كداري العقابً كألجًلهىا أيعدَّ 
كُّا كلَّمى . كمفتاحي دعوًة الرسلً . كىي مفتاحي ا١بنةً . أباىا فماليو كدميو ىدر كمن، مالىو كدمىو

إف ال إلوى إال اللىوي  )) :قاؿ  عن عياًض األنصارمٍّ عن النيبٌ ا٢بديث كُب ، اللَّوي موسى ًكفاحنا
ا  ، صاًدقنا أدخلىوي اللىوي ُّا ا١بنةى كلمةي حق على اهلًل كرٲبة ك٥با من اهلًل مكاف كىي كلمة من قا٥بى

                                                           

 ُٗاآلية: ٧بمد: سورة ( ُ)
 .ٔٓاآلية: الذاريات: سورة ( ِ)
   ِاآلية: النحل: سورة ( ّ)
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ا كاذبنا حقنٍت دمىوي  ا فحاسىبىوي ، كأحرزٍت مالىو، كمن قا٥بى كىي ًمفتاحي ا١بنًة  . (ُ) ((كلىًقي اهللى غدن
 :كما ُب ا٢بديث: ٜبني ا١بنةً : كىي، كما تقدـ

ًمًو الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي دىخىلى ا١بٍىنَّةى ))  توجبي : كىي: ٪باة من النارً : كىي (ِ) ((مىٍن كىافى آًخري كىبلى
اًد بن أكس كعبادةى بًن الصامتً كما : ا٤بغفرةى  قاؿ ألصحابًو  أف النيبَّ  : ُب ا٤بسنًد عن شدَّ
هي  كضعى رسوؿي اللًَّو   ٍب، ال إلوى إال اللَّوي فرفٍعنا أيًدينا ساعةن : ارفعيوا أيًديكم كقوليوا)) :يومنا ، يدى
كإنَّك ال ٚبل ي ، ككعدتًِب ُّا ا١بنةى ، كأمٍرتىِب ُّا، اللهيمَّ بعىٍثتىًِب ُّذًه الكلمةً ، ا٢بمدي للَّوً : ٍب قاؿى 
عن كما جاء : كىي ٛبحو الذنوبى كا٣بطايا (ّ) ((أبًشريكا فإف اهللى قٍد غىفىرى لكيم :ٍب قاؿى ، ا٤بيعادى 

٘بدد : كىي (ْ) ((يىٍسًبقيهىا عىمىله كىالى تػىتػٍريؾي ذىنٍػبناالى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي الى )) :قاؿ أيٍـّ ىانئ عن النيبٍّ  
. جدٍّدكا إٲبانىكم)) :قاؿى ألصحاًبوً  كُب ا٤بسند أف النيبَّ  : ما درسى من اإلٲباًف ُب القلبً 

فلو ، كىي ال يعًد٥بيا شيءه ُب الوزفً ، (ٓ)( (ال إلو إال اهلل: قوليوا: قاؿ؟ كي ى ٪بدٍّدي إٲبانػىنىا: قالوا
عن النيبٍّ   عن عبًد اللًَّو بًن عمروك كما ُب ا٤بسندً . بالسماكاًت كاألرًض رجٍحت ُّن كيزًنتٍ 
: (( ًفإفَّ السماكاًت السبعى كاألرضْبى ، آمريؾى ببل إلوى إال اللىوي : أف نوحنا قاؿى البًنًو عندى موتًو

كلو ، رجحٍت ُّن ال إلوى إال اللىوي ، السبعى لو كيضًعٍت ُب ًكفة ككًضعىٍت ال إلوى إال اللىوي ُب كفةو 
  (ٔ) ((أف السماكات السبعى كاألرضْبى السبعى كن ُب حلقةو مبهمةو قصىمتهين ال إلوى إال اهلل

يا رب علٍّمِب شيئنا : قاؿى  أف موسى  )) :  النيبعن  أيضنا عن عبًد اهلًل بن عمروك ك 
. كل  عباًدؾى يقولوف ىذا: يا ربٍّ : قاؿى . اللَّوال إلو إال : يا موسى قلٍ : قاؿ، أذكريؾ كأدعوؾى بو

يا : قاؿ. إ٭با أريد شيئا ٚبص ًِب بو. ال إلو إال أنت يا ربٍّ : قاؿ، ال إلو إال اهلل: قل: قاؿ
كال إلوى إال اللىوي ُب ، كاألرضْبى السبعى ُب كفةو  لو أفَّ السماكات السبعى كعامرىىنَّ غّبم، ميوسى

                                                           

 حسن ٧بمد: ٙبقيق،للشجرم  ا٣بميسية األمإب ا١برجاين، ترتيب ا٢بسْب بن( باهلل ا٤برشد) أخرجو ا١برجاين: ٰبٓب( ُ)
 .ِّ/ُ، ٕٗـ، رقم ا٢بديث  ََُِ - ىػ ُِِْ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: إ٠باعيل، ، الناشر

 ٧بمد: ٙبقيق ،أيب داكدسنن  ،السجستاين إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد أخرجو أبو داكد ُب سننو: أبو( ِ)
 .َُٗ/ّ، ُُّٔ، رقم ا٢بديث باب ُب التلقْببّبكت،  – العصرية، صيدا ا٤بكتبة: ا٢بميد، ، الناشر عبد الدين ٧بيي
 .ّْٖ/ ِٖ، ُُُِٕأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث (ّ)
 .ُِْٖ/ِ، ّٕٕٗ، رقم ا٢بديث باب فضل ال إلو إال اهللأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ْ)
 .ِّٖ/ُْ، َُٕٖأخرجو اٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ٓ)
 .َُٓ/ ُُ، ّٖٓٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ٔ)
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كما ُب حديًث ،  ككذلك ترجحي بصحائً  الذنوب(ُ) ((إلو إال اهللمالٍت ُّن ال ، كفةو 
إف اهلل عز كجل يستخلص رجبل من أمٍب على )) :أٞبدي  أخرجوكقد . السجبلًت كالبطاقةً 

ٍب يقوؿ ، كل سجل مد البصر،  فينشر عليو تسعة كتسعْب سجبل، رءكس ا٣ببلئق يـو القيامة
أك ، ألك عذر: فيقوؿ، يا رب، ال: قاؿ؟ ا٢بافظوفأتلمتك كتبٍب ؟ أتنكر من ىذا شيئا: لو

ال ، إف لك عندنا حسنة كاحدة، بلى: فيقوؿ، يا رب، ال: فيقوؿ، فيبهت الرجل؟ حسنة
، كأف ٧بمدا عبده كرسولو، أشهد أف ال إلو إال اهلل: فيها، فتخرج لو بطاقة، تلم اليـو عليك

، إنك ال تظلم: فيقاؿ؟ ىذه السجبلتما ىذه البطاقة مع ، يا رب: فيقوؿ، أحضركه: فيقوؿ
كال يثقل شيء ، كثقلت البطاقة، فطاشت السجبلت: قاؿ، فتوضع السجبلت ُب كفة: قاؿ

كُب : الٍب ٚبرؽ ا٢بجب حٌب تصل إٔب اهلل عز كجل: كىي (ِ) ((بسم اهلل الرٞبن الرحيم
٥با دكف اهلل ال إلو إال اهلل ليس )) :قاؿ - -عن النيب الَبمذم عن عبد اهلل بن عمرك

 (ّ) ((حجاب حٌب تصل إليو
ال إلو إال اللَّو ٨بلصنا إال فيتحٍت لو : ما قاؿى عبده )) :عن النيب كفيو أيضنا عن أيب ىريرةى 

 كيركل عن ابًن عباسو (ْ) ((أبوابي السماًء حٌب تيفًضي إٔب العرًش ما اجتيًنبىًت الكبائري 
ال إلوى إال اهلل كما أفَّ شىفتػىٍيكى ال : إال قوؿى ، كبْبى اللًَّو حجابه  ما مٍن شيء إال بينوً )) :مرفوعنا

خرَّجى النسائي  ُب كتاًب ك  (ٓ) ((حٌب تنتهي إٔب اهلًل عز كجلَّ  ٙبجبيهما كذلكى ال ٰبًجبيها شيء
كحدىهي ال إلوى إال اللَّوي : مٍن قاؿى )) :عن النيبٍّ   اليوـً كالليلًة من حديًث رجلًْب من الصحابة

قنا ُّا  كىو، لو ا٤بلكي كلو ا٢بمدي ، ال شريكى لوي  على كلٍّ شيءو قديره ٨بًلصنا ُّا ركحيو مصدٍّ
كحيقَّ لعبدو نظرى إليًو ، حٌبى ينظرى إٔب قائًًلها ًمٍن أىًل األرضً ، إال فػىتىقى لو السماءى فتقنا، لسانيو

االكلمةي الٍَّب يصدٍّؽي : كىي(ٔ) ((أف يعًطيىوي سؤلىوي  كما أخرجى النسائي  كالَبمذم  كابني : اللىوي قائًلىهى
                                                           

 . َُٕ/ ُ، ُّٔٗأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُٕٓ/ُُ، ْٗٗٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ّٔٓ/ ٓ، ُّٖٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ٕٓٓ/ ٓ، َّٗٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ْ)
 ،الواعظ ٠بعوف ابن أمإب البغدادم، عنبس بن أٞبد بن ٧بمد ا٢بسْب الواعظ، أبو ٠بعوف أخرجو ابن ٠بعوف: ابن( ٓ)

 ـ ََِِ - ىػ ُِّْ، ُلبناف، ط  – اإلسبلمية، بّبكت البشائر دار: صرم، ، الناشر حسن عامر: ٙبقيق
 مؤسسة: ٞبادة، ، الناشر فاركؽ: احملقق ،كالليلة اليـو عمل ،النسائي شعيب بن أٞبد الرٞبن عبد النسائي: أبو ( ٔ)

 .َُٓ، ص ِٖىػ، رقم ا٢بديث َُْٔ، ِبّبكت، ط – الرسالة
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: إذا قاؿى العبدي )) :قاؿ عن النيبٍّ  رضي اهلل عنهما سعيدو  حباف من حديًث أيب ىريرةى كأيب
اللىوي ال إلىو إال : كإذا قاؿى . ال إلوى إال أنا كأنا أكري : كقاؿى . صدَّقوي ربيو، ال إلوى إال اللَّوي كاللَّوي أكري 

هي  ال إلوى إال اللىوي : كإذا قاؿى ، إلوى إال أنا كحًدم ال شريكى ٕبال : يقوؿي اللىوي ، ال شريكى لوي ، كحدى
كإذا  ،كٕب ا٢بمدي ، ٕب ا٤بلكي ، ال إلوى إال أنا: قاؿ اللَّوي ، لو ا٤بلكي كلو ا٢بمدي ، ال شريكى لو، كحدىه
كال حوؿى كال قوةى إال ، ال إلوى إال أنا: قاؿى اللَّوي ، باللَّوً  كال حوؿى كال قوةى إال، ال إلوى إال اللَّوي : قاؿى 
 أفضلي ما قالو النبيوفى : كىي (ُ)  ((ُب مرًضًو ٍب ماتى ٓب تىطعموي الناري  من قا٥با: ككاف يقوؿي . يب 

أفضلي )) :كما ُب حديًث جابرو ا٤برفوع: أفضلي الذٍٍّكرً : كىي كما كردى ذلكى ُب دعاًء يوـً عرفة
ال ، أحب  كلمةو إٔب اللًَّو ال إلوى إال اللَّو)):قاؿ  كعن ابًن عباسو  (ِ) ((الذكًر ال إلوى إال اللىوي 
، كتعدؿي عتقى الرقابً ، أفضلي األعماًؿ كأكثريىا تضعيفنا: كىي (ّ) ((إال ًُّا يقبلي اللَّوي عمبلن 

من )) :عن النيب   ككما ُب الصحيحًْب  عن أيب ىريرةى  : كتكوفي ًحرزنا من الشيطافً 
لو ا٤بلكي كلو ا٢بمدي كىوى على كلٍّ شيءو قديره ُب يوـو ، ال إلو إال اللَّوي كحدىهي ال شريكى لوي : قاؿى 

يى عنو مائةي سيئةو ، ككيتبى لو مائةي حسنةو ، مائةى مرةو كانٍت لو عدؿى عشًر رقابو  كٓب يأًت ، ك٧بي
 (ٓ)ػ ((اىػ (ْ) ((إال أحده عملى أكثرى من ذلكى ، بأفضلى ٩با جاءى بوً أحده 

كقد اكتفيت بكبلـ اإلماـ ا٢بداد على الشهادتْب كٓب أعلق عليو ، فهذا نزر يسّب من فضائلها
فبل عطر بعد عركس ككل ما قالو ىو عقيدة أىل السنة كا١بماعة ٓب ٱبرج ، لكونو كَب ككفى

، عن ال إلو إال اهلل كشرحها بكبلـ سهل العبارة كقد تكلم اإلماـ ا٢بداد ، عن ذلك
، كحسن عقيدتو كيقينو بربو ايوحي بعظمة إٲباف ا٤بتكلم ُّ، مفهـو اإلشارة عظيم الداللة

ا٢بي ، علم أنو ال إلو إال اهلل كاجب الوجود لذاتو الفرد الواحد ا٤بلك القادرا)) :فقاؿ
يفعل ، كعلى كل شيء قدير، الذم ىو بكل شيء عليم، الدائم األبدم، القيـو القدًن األزٕب

                                                           

 .ِْٗ/ٓ، َّّْ، رقم ا٢بديث باب ما يقوؿ العبد إذا مرضأخرجو الَبمذم ُب سننو: كقاؿ حديث حسن، ( ُ)
 .ُِْٗ/ِ، ََّٖ، رقم ا٢بديث باب فضل ا٢بامدينأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ِ)
 حسن بن مشهور عبيدة أبو: ٙبقيق،العلم  كجواىر اَّالسة، ا٤بالكي الدينورم مركاف بن أٞبد بكر أبو: الدينورم ( ّ)
 .ُْٗ/ّ، ّٕٖىػ، رقم ا٢بديثُُْٗ: النشر لبناف، تاريخ – بّبكت حـز ابن دار، -، سلماف آؿ
 .ُِٔ/ْ، ِّّٗ، رقم ا٢بديث باب صفة إبليس كجنودهأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ْ)
 ابن اإلماـ لتفسّب ا١بامع التفسّب ركائع ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين ابن رجب ا٢بنبلي: زين ( ٓ)

، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - العاصمة دار: ، الناشر، عوض اهلل بن طارؽ معاذ أيب: ٙبقيق ،ا٢بنبلي رجب
 .ِْٕ/ِـ،  ََُِ - ىػُِِْ
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تقدس كتعأب عن الشبيو ، ما يشاء كٰبكم ما يريد ليس كمثلو شيء كىو السميع البصّب
لو الغُب ا٤بطلق ، ، ال ٙبده األزماف كال يشغلو شأف عن شأف، كعن الشريك كالوزير، كالنظّب

كخلق ، خلق ا٣بلق أٝبعْب، كل ما سواه مفتقر إليوبكل معُب كمن كل كجو ك ، عن كل شيء
يهدم من يشاء كيضل من يشاء كيعطي ، فتبارؾ اهلل أحسن ا٣بالقْب، أعما٥بم خّبىا كشرىا

ال يسئل عما يفعل كىم ، كيعذب من يشاء، كيغفر ٤بن يشاء، من يشاء كٲبنع من يشاء
، طفا ُّم كتفضبل عليهمل، كأنزؿ الكتب كبعث الرسل ٥بدايتهم، يسألوف خلقهم كرزقهم

ألنو ، ال ٯبب عليو ألحد شيء، بإٯبابو على ألسنة رسلو، ٯبب توحيده كطاعتو على عباده
كعد ، فليس ألحد معو ملك كال ألحد عنده حق، ا٤بالك لكل شيء ا٤بستوٕب على كل شيء

، الصفاتفاإللو ىو ا١بامع ١بميع ىذه . كتوعد ا٤بسيئْب بعقابو عدال، احملسنْب بثوابو فضبل
كال يصح لغّبه على اإلطبلؽ ، كىو اهلل الذم ال إلو إال ىو ألف ىذه األكصاؼ ثابتة لو تعأب

 .فضبل عن ٝبلتها، االتصاؼ بشيء منها
أك أشرؾ معو فيها سواه فقد أعظم البهتاف كأحاط بو ، فمن نفى اإل٥بية عنو أك أثبتها لغّبه

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   چ: أكلئك الذين قاؿ فيهم عز من قائل، ا٣بسراف

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ        پ

چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ
(ُ) 

 :نفي وإثباتال إلو إال اهلل : ثانيا
مركبة من نفي كإثبات ،غنما دخل فيها النفي  ىوإعلم أف ال إلو إال)) -رٞبو اهلل-قاؿ با٨برمة

أعظم ٙبقيقان من قولك )أنت كىليي( فهي (ٕب إال انتلتحقيق معُب اإلثبات فقولك ) ال ٕبى كى 
تشّب إٔب نفي ما يستحيل كونو )مثل كجود الشريك كالولد للبارم عز كجل (كإثبات ما 

، كىو قولك ال إلو، نفي: حدٮباأ ))قاؿ اإلماـ ا٢بدادُب بياف ذلك   (ِ) ((يستحيل فقده
٩بن ال يشرؾ مع اهلل إ٥با ، فإذا صدر النفي معقبا باإلثبات، كاآلخر إثبات كىو قولك إال اهلل

كتقرير ا٤بعُب ، فمعناه نفي تػىوىى م من تػىوىىَّم أف مع اهلل إ٥با آخر من ا٤بشركْب كالرد عليهم، آخر

                                                           

      .ُٕٗ: اآليةسورة األعراؼ:  (ُ) 
با٨برمة : عمػر بػن عبػداهلل با٨برمػة ، الػوارد القدسػي ُب تفسػّب آيػة الكرسػي، ٙبقيػق خليػل إ٠باعيػل إليػاس، الناشػر  (ِ) 

      .ٔٓـ، صََِٗ-ىػ َُّْ، ُترًن للدراسات كالنشر، حضرموت اليمن ، ط
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جددكا )) :قاؿ رسوؿ اهلل، بتكرار ىذه الكلمةفإنو يتأكد ، ا٢باصل ُب القلب من التوحيد
 (ُ)  ((إٲبانكم بقوؿ ال إلو إال اهلل
الرد على ، ينبغي للموحد أف يقصد بنفيو اإل٥بية عما سول اهلل: كإ٭با قلنا ُب صدر الفصل

ألنو إ٭با ينشأ عن تصور ، ك٠بينا اعتقادىم الفاسد توٮبا، من يتوىم ذلك من ا٤بشركْب ك٫بوىم
، كإال فكي  ٱبفى على ذم بصر ك٠بع، يؤذف بتغّب ا٤بزاج كفقد العقل، كرأم ضعي فاسد 

كلكن من يضلل اهلل ، كجود من تهرت بو األشياء كانفراده ُّا، فضبل عن ذم بصّبة كقلب
أكلئك الذين ذىب اهلل بسمعهم كأبصارىم ، كمن يهد اهلل فما لو من مضل، فما لو من ىاد

 .صم بكم عمي فهم ال يرجعوف، فكتركهم ُب تلمات ال يبصرك 
 :كهلل در القائل حيث يقوؿ

 أك كي  ٯبحده ا١باحد ***اإللو  ىأيا عجبا كي  ييعص
 تػػػػػػػدؿ على أنػػػػػػػػو كاحػػػػػػد ***ػػػػػة ػو آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء لػػػػكُب كًل شػػػػػ                  
 (ِ)أبػػػدا شاىػػػػد ةػنكتسػػػػػػكيػػػػ ***حػػػػريكة ػػػػػػػػػػػػل تػػػُب كػػػػػػػػػػػػو ػػػكللػػػػ                  

، فا٢بمار أعرؼ باهلل منو، من طلب دليبل على كحدانية اهلل: قاؿ بعض العارفْب نفع اهلل ُّم
، إطنابا يبهر العاقل اللبيب، ألطنبنا ُب ىذا الفن، كلوال ا٢برص على اإلٯباز ألمور يعلمها اهلل

 (ّ) ((كاهلل على ما أقوؿ رقيب
قاؿ العلماء احملققوف رضي اهلل )) : فقاؿ شرح معُب الشهادتْبكتكلم اإلماـ ا٢بداد على 

كا٤بعبود ٕبق ىو ا٣بالق الرازؽ كا٣بالق لكل شيء كالرازؽ لو ىو ، اإللو ىو ا٤بعبود ٕبق: عنهم
ا٤بستحيل عقبل كشرعا أف يكوف  كمن، فهو اإللو كىو ا٤بعبود كحده ال شريك لو، اهلل تعأب

كُب اإلشارة إٔب كوف ذلك ٧باال أعِب ، فما من إلو إال اهلل العزيز ا٢بكيم، للعآب أكثر من إلو
ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ      چ: قاؿ اهلل تعأب، ٥بافإأف يكوف للعآب 

                                                           

 البزار مسند عتكي،ال اهلل عبيد بن خبلد بن ا٣بالق عبد بن عمرك بن أٞبد بكر البزار ُب مسنده: أبو أخرجو (ُ) 
، ُط، كا٢بكم العلـو مكتبة ا٤بنورة، الناشر ، ا٤بدينة، اهلل كأخركف زين الرٞبن ٧بفوظ ٙبقيق ،الزخار البحر باسم ا٤بنشور
ُٕ/ِٓ . 
 . ْ/ِالعرب، ،  حدائق ُب األدب القائل ىو أبو العتاىية:  شيخو، ٦باين (ِ) 
 .ِٔا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ّ)
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چ  ائ  ەئ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          پ  پ    پ  ڀ  ڀ       چكقاؿ اهلل تعأب  (ُ)

چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
(ِ) 

لعنة اهلل عليهما كال ادعيت ألحد  ، كفرعوف (ّ)كما اٌدعى اإل٥بية مع اهلل أحد كالنمركد
ا٤بقتضية للحدكث ، إال كأثر النقص كاالفتقار كالعجز كاالنقهار، كالكواكب كاألحجار

 .كعلى من ادعيت لو من غّبىم، ا٤بدعي ٥با من األدميْبتاىر على ، كالعبودية
، كاف ا٢بامل لو على ذلك توٮبا فاسدا كٚبيبل باطبل،  أف ا٤بدعي لئل٥بية مع اهلل: كالذم يظهر

فيما ، يشّب إٔب ذلك قولو تعأب، على بعض األمور، تولد من مشاىدة االقتدار من نفسو
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    چحْب حاجو النمركد ُب ربو حكى عن ا٣بليل 

چڇ  ڍ  ڍ
بإحضار رجلْب ، أنو أقاـ الرىاف على احتجاجو الداحض: كُب التفسّب(ْ)
چ  چ   چحيث قاؿ لقومو ، كفيما حكى سبحانو عن فرعوف، اآلخر فقتل أحدٮبا كترؾ

چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ
كال يبعد أف ؛ إشارة إٔب ذلك أيضا(ٓ)

كلكن ٞبلهما البطر كاألشر على ، كانا يعرفاف بطبلف ما ادعياه،  يكوف مثل ىذين اللعينْب
من سخافة ا٤بنقادين ٥بما ، ككجدا لذلك موضعا، كعلى ادعاء ما ليس ٥بما ٕبق، ا١بحود

ںڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ     چ: قاؿ اهلل تعأب ُب شأف فرعوف. كا٤بذعنْب لطاعتهما

چۀ  ہ
(ٔ). 

خرج ُّم ٍب خبل ، حْب حبس عنهم، النيلكبلغنا أنو حْب طلب منو قومو أف ٯبرم ٥بم 
فعند ذلك أجرل اهلل النيل ، كيسأؿ كيتضرع كيدعو اهلل، عنهم كجعل ٲبرغ خده ُب الَباب

                                                           

      .ِِ: : اآليةسورة األنبياء (ُ) 
      .ُٗ: اآليةسورة ا٤بؤمنوف:  (ِ) 
أكؿ مػن كضػع التػاج ك بن كوشنب ساـ بن نوح قالو ٦باىد، كىػو أكؿ مػن ملػك الػدنيا كلهػا  كىو النمركد بن كنعاف (ّ) 

    .ِّْ/ُالبن كثّب، البداية كالنهاية حاج نيب اهلل إبراىيم ُب ربو، ينظر  كىو الذمعبادتو  إٔبعلى رأسو كدعا الناس 
      .ِٖٓ: : اآليةسورة البقرة (ْ) 
      .ُٓ: : اآليةسورة الزخرؼ (ٓ) 
      .ْٓ: : اآليةسورة الزخرؼ (ٔ) 
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فباف ، (ُ)أنا الذم أجريتو لكم : فقاؿ فرعوف عند ذلك لقومو، استدراجا لعدكه، بقدرتو
 (ِ) ((بذلك صحة ما ذكرناه

 :حكم الكافر بالشهادتين: ثالثا
كالصبلة ، على ا٤بسلم  مثل تػزكٯبو ا٤بسلمةجراء األحكاـ الدنيوية إلشرط  بالشهادتْبالنطق 
أك ٓب ، فإذا ٓب ينطق لعذر كا٣برس، مقابر ا٤بسلمْب  ذا مات كدفنو ُبكالصبلة عليو إ، خلفو

 . يتمكن من النطق ُّما بأف مات عقب إٲبانو بقلبو فهو ناج عند اهلل تعأب
فإف كاف عدـ النطق عنادا فهو كفر ، ق ككجد كقتا كٓب ينطق بالشهادتْبالنطأما إذا استطاع 

كحسبك من شرح )) : فهو حبلؿ الدـ كا٤باؿ قاؿ اإلماـ ا٢بداد، كال عرة بالتصديق القليب
٨بلد ُب نار ، حبلؿ الدـ كا٤باؿ، ( الشهادتْب) أم ا٢بكم كالفضيلة أف الكافر ُّذه الكلمة

، فإذا قا٥با معتقدا ٤بعناىا، اإلنساف يعيش كافرا باهلل سبعْب سنة مثبل كأف، جهنم أبد اآلباد
كأنو لو لقي اهلل تعأب عبد بذنوب األكلْب ، كخرج من ذنوبو كيـو كلدتو أمو، عصم دمو كمالو

لكاف يغفر لو إف شاء كإف عاقبو بذنوبو كانت عقوبة ، كمع ذلك ال يشرؾ بو شيئا، كاآلخرين
٤بعتقد ٤بعُب ىذه الكلمة كا٤بوحد ىو ا، د ُب النار أحد من أىل التوحيدمنقضية ألنو ال ٱبل

، أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأين رسوؿ اهلل)) :كُب ا٢بديث؛ الشريفة
 إال ٕبق، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم، كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة

ال إلو إال اهلل دخل : من كاف آخر كبلمو)) :ا٢بديث كُب(ّ) ((على اهللاإلسبلـ كحساُّم 
ككأين ُّم ، كال ُب نشورىم، كليس على أىل ال إلو إال اهلل كحشة ُب قبورىم)) :كفيو(ْ) ((ا١بنة

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چيقولوف ، كقد خرجوا من قبورىم ينفضوف الَباب من رؤكسهم

 .(ٓ) چک  کک  گ  گ  گ   گ

                                                           

علي،   بن أٞبد: ٙبقيق ،الصفوة صفة ،ا١بوزم ٧بمد بن علي بن الرٞبن عبد الفرج أبو الدين ابن ا١بوزم: ٝباؿ ( ُ)
 .ُّّ/ِـ، َََِ/ىػُُِْا٢بديث، القاىرة، مصر، ط بدكف،  دار :الناشر
 .ِٗا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
، ِٓ( رقم ا٢بديث فإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )بابأخرجو البخارم ُب صحيحو:  (ّ)
ُ/ُْ. 
 .َُٗ/ّ، ُُّٔ، رقم ا٢بديث باب ُب التلقْبأخرجو أبو داكد ُب سننو:  (ْ) 
      .ّْ: : اآليةسورة فاطر (ٓ) 
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كل سجل مد البصر ،  أنو يصاح برجل فتمد لو تسعة كتسعوف سجبل من ا٣بطايا)) :كفيو
: فتخرج لو بطاقة مكتوب فيها، إف لك عندنا حسنة: فيقوؿ ا٢بق، فتطرح ُب كفة السيئات

 .(ُ) ((فَبجح بالسجبلت كلها  ا٢بديث ٗبعناه، ال إلو إال اهلل فتطرح ُب الكفة األخرل
من فضل ىذه الكلمة كما يلحق  طرفان  (ّ)ُب مفتاح الفبلح، (ِ)كقد ذكر الشيخ ابن عطاء اهلل

ال يظفر بشيء ، ُب الدنيا كاآلخرة، ٍب إف ٝبيع ا٤بنافع كالفوائد ا٤برتبة على ىذه الكلمة، بو
 .ألف حكمهما كاحد، منها من فرؽ بْب الشهادتْب

كالكبلـ فيمن ، فليس من أىل التوحيد، ادة للرسوؿكمن أقر بشهادة التوحيد كأنكر الشه
فليس عليو بأس ، كأما ا٤بؤمن بالوحدانية كالرسالة، رسوؿ كيؤمن بوحدانية اهلل تعأبيكفر بال
كال يفوتو بسبب ذلك شيء من ا٣بّبات ، ال إلو إال اهلل كٓب يتبعها بشهادة الرسوؿ: إذا قاؿ

 .فاعلم ذلك، ا٤برتبة على ىذه الكلمة
كا٤بقصود اإلشارة إٔب شيء . لضاؽ عنها ٦بلد ضخم لو استقصيناىا، كُب الباب فركع كدقائق

 .(ْ) ((من معاين كلمة التوحيد انتهى كبلمو
لفبلف بالثبات كىو شخص كبّب خاطركم بالدعاء   قيل لوعندما   كقاؿ اإلماـ ا٢بداد

 فإف الطريق قريب، كيبلزمها، إذا أراد الثبات فليعىضَّ على قوؿ ال إلو إال اللَّو)) :فقاؿ، السن
إ٭با البعد على من دار عن ك ، تشق مع قػيٍرًبو، كطريق العقبة،  كإف كاف فيو مشقة، جدًّا
د أحد فبل يكا، ا يىفًب من فػىًبى أحدان ُب دنياهإ٭ب، ترل أحدان يىفًًب أحدان ُب دينو كال، الطريق

                                                           

إف اهلل سيخلص رجبل من أمٍب على رءكس ا٣ببلئق يـو القيامة فينشر عليو ) أخرجو الَبمذم ُب سننو: كلفظو (ُ) 
، اء فيمن ٲبوت كىو يشهد أف ال إلو إال اهلل، باب ما ج.. ا٢بديث، تسعة كتسعْب سجبل كل سجل مثل مد البصر

    .ِْ/ ٓ، ِّٗٔرقم ا٢بديث 
( تاج الدين أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن عطاء اهلل السكندرم أبو الفضل، ا٤بالكي مذىبا، الشاذٕب طريقا نشأ ِ)

ميبلديا ( كتوَب ُب ٝبادل اآلخرة سنة  َُِٔىجريا _ ُٖٓٔب اإلسكندرية ك ُّا تلقى ثقافتو األكٔب .فقد كلد سنة ) 
 تاج العركس ا٢باكم لتهذيب النفوسك  قدمات الوصوؿأصوؿ م كلو مؤلفاتميبلديا (  َُّٗىجريا _  َٕٗ)
لطائ  ا٤بنن ُب مناقب الشيخ أىب العباس ا٤برسي كشيخو أىب ا٢بسن الشاذٕب رضي اهلل ك  الطريق ا١بادة ُب نيل السعادةك 

 .ّ-ُص  ينظر ا٢بكمككتابو الفذ ا٢بكم العطائية، . مفتاح الفبلح كمصباح األركاح ُب ذكر اهلل الكرًن الفتاحك عنهما .
ينظر السكندرم: اٞبد بن ٧بمد بن عطا اهلل السكندرم، مفتاح الفبلح كمصباح األركاح ُب ذكر اهلل الكرًن  (ّ) 

 . ُٓلبناف، ص –الفتاح، دار الكتب العلمية، بّبكت 
 .َّا٤بسائل، ص ٔبواب السائل ا٢بداد: إٙباؼ  (ْ) 
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ليمنعو عن دينو ليدخلو ُب  أف تسمعو يتعرض ألحد، ك٫بوىم من ا٤ببتدعة، من الرافضة
اللَّو كرسولو بقو٥با مرة  فإذا رضي، سهلة قريبة( أم ال إلو إال اللَّو) كىذه الكلمة، مذىبو
شيء كإف كاف عليو ، ل أف يقبلها ٩بن الزمها مدة عمرهفأحر ، بعد كفر كذا كذا سنة، كاحدة

كىي الٍب يشاغب الشيطاف ، بركتهاى منو تعأب لو ا٤بغفرةي فمن لقي اللَّو ُّا ييرجى ، من الكبائر
أف يقو٥با مرة  من عمو أيب طالب كقد طلب النيب ، كٰبرص أف يقطع اإلنسافى منها، اعليه

كثرة ما ٯبيء بو   مع، إذا جاء يدعي الربوبية، اللَّو ككذلك الدجاؿ لعنو، كاحدة يشهد لو ُّا
فكذلك ٝبيع ، بأف يقر لو بالربوبية، ٩بن تبعو أف يقوؿ لو بكلمة كاحدةإ٭با يرضى ، من الفًب

كلئلماـ ا٢بداد (ُ) ((ففي كلمة التوحيد لئلنساف ٨بلص كاؼ من ٝبيع الفًب، الفًب كإف كثرت
 :مطلعهاتبْب خبلصة ىذه ا٤بعاين للشهادة ك  أبيات
ػػػ ***كال ُب الكىوًف ًمن أىحىًد  ما ُب الويجودً       ػػدً ػػػًإال فىقّبه لًفىضًل الواًحًد األىحى

 لًفىيًض أىفضالًًو يا نًٍعمى ًمن صػػىمىدً  ***قىرىا ػػػػسانىوي فيػػػػػػػػػػػػػػػػلىى ًإحػػػػػػػػػػػػػػميػػػػعىوٍّلػػػػػػػػػػػػػوفى عى     
ػػ ***دىـو ػػػوافى ًمن عى ػسيبحافى مىن خىلىقى األىك    

ى
دً ػػػػػػػكىعىمَّها ًمنػػوي بًاإلفػػػػػػػػػػػضاًؿ كىا٤ب  ػدى

اًمػػػػػػػػػػػديهي ػى ػبارىؾى اهللي ال تػػػػػػػػػػتىػػػ     ػػػػػصىري ُب حى *** حػػػػػػػػػػػػػػصى ٧بى دً ػػدٍّ كىال عى ػكىلىػػػػػػػػيسى ٙبي  دى
 ًحدمػػػػٍعبيودم كىميلتى ػػػمى اللػػػػػػػػوي اللػػػػػػػػػػػوي ***وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىريكى لىػػػػػػػػػػي ال شػػػػػػػاللػػػػػػػػػوي اللػوي رىبٌػػػػ    
 عتىًمدمػاللػػػػػوي اللػػػػػػػػػػػػوي مىٍقصيودم كىمي  ***ػدىالن ػػػػػػػػػػػػػػػًو بىػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػغػػػػػػاللػػػػػػػػوي اللػػػػػػػػوي ال أىب    
 أىرجو ًسواهي ًلكىشً  الضيرٍّ كىالشٍّدىدً  ***اهي كىال ػػػػػػػػػػػي ثىنػػػػػػػػػػػصػػػػػػػوي ال أيحػػػػػوي اللػػػػػاللػػػ    
 ػتىًندمػػػػاللػػػػػػػػػػػوي اللػػػػػػػػػػوي مىأمػػػػػػػػػػوٕب كىميسػ ***ػأىليوي ػػػػػػػػػػػػوهي كىأىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوي أىدعػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػلو الػػػػ    
 ػػػػػًره أىبػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػيػػػػػا أىكَّؿه أىزىٕب يػػػػػػػػػػػػػػػا آخ ***كه ػً لػػوـي يا مى ػػي  يا قػىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػيا فىػػػػػػردي يا حى     
يقػػػػػػػػىدَّسي عىن زىكجو كىعى ***شركاءػػالثاًؿ كى ػػػػػػػػػأىنتى الغىِب عىًن األىم    

دً ػػػػػن كىلى ػػػػأىنتى ا٤ب
(ِ) 

 
 
 
 

                                                           

 . ِٕٕ/ ُ، الفؤاد ا٢بساكم: تثبيت  (ُ) 
، ص ا٢بداد:  (ِ)   . ُٕٖديواف الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
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 الشرك: الثاني المطلب
 تعريف الشرك: أوال

 أيضا الكفػر كقػد أشػرؾ بػاهلل فهػو( الشرؾ) ك. كٝبعو أشراؾ كشر كأشبار: ُب اللغة( الشٍٍّرؾي ) 
، تعأب اهلل عن ذلك، جعل لو شريكا ُب ملكو: كأشرؾ باهللقاؿ ُب لساف العرب  (ُ)( مشرؾ)

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   چ: قػػاؿ البنػػو قػػاؿ اهلل تعػػأب حكايػػة عػػن عبػػده لقمػػاف أنػػو. كاالسػػم الشػػرؾ

 چ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ
تعػػػػػػػأب اهلل عػػػػػػػن ، أف ٯبعػػػػػػػل هلل شػػػػػػػريكا ُب ربوبيتػػػػػػػو: كالشػػػػػػػرؾ(ِ)

ألف معناه ال تعدؿ بػو غػّبه فتجعلػو  كإ٭با دخلت التاء ُب قولو ال تشرؾ باهلل، الشركاء كاألنداد
 (ّ). شريكا لو

 (ْ) ((٘بعل هلل شريكان ُب ربوبيتو كالشرؾ أف)):-رٞبو اهلل-قاؿ الزىرم : كالشرؾ ُب االصطبلح
الشرؾ العظيم ىو إثبات شريك هلل تعأب يقػاؿ أشػرؾ )) :-رٞبو اهلل-األصفهاينكقاؿ الراغب  

الشػػػرؾ كىػػػذا ىػػػو )) :-رٞبػػػو اهلل-كقػػػاؿ ا٢بػػػافظ ابػػػن كثػػػّب (ٓ) ((فػػػبلف بػػػاهلل كذلػػػك أعظػػػم كفػػػر
هلل تعػأب  ايستفاد ٩با تقدـ أف الشرؾ ىو أف ٘بعل شريك (ٔ) ((يعبد مع اهلل غّبهالذم األعظم 

صػػرؼ لػػو شػػيئان مػػن أنػػواع تمػػع اهلل غػػّبه أك  دعوتػػبػػأف ، كتعبػػد معػػو غػػّبهىيتػػو و لأُب ربوبيتػػو أك 
كقػػػد عقػػػد اإلمػػػاـ ا٢بػػػداد مبحثػػػان خاصػػػان . كالنػػػذر كا٣بػػػوؼ كالرجػػػاء كاحملبػػػة كالػػػذبح،  العبػػػادات

كدعػم كبلمػو بالكتػاب ، كالشرؾ عند العرب، دعوهتم كالقوؿ ُب، بالشرؾ كتكلم عن أصنافهم
بػاهلل كلكػنهم يشػركوف كيػدعوف كالسنة حيث قسم ا٤بشػركوف إٔب قسػمْب قسػم يقػركف كيؤمنػوف 

كىػم ،  يؤمنػوف بوجػود ا٣بػالق أصػبلكقسم آخر كىم ا٤بعطلة الذين ال يقػركف كال، آخر ا٥بمعو إ
ا٤بشركْب كىم ا٤بشركوف اٌلذين يػدعوف  أصناؼ)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿشد من القسم األكؿ أ

                                                           

 .ُْٔ/ُالرازم: ٨بتار الصحاح،  ( ُ)
 ُّاآلية: لقماف: سورة ( ِ)
 .َْٓ/ َُابن منظور: لساف العرب: فصل الشْب ا٤بعجمة،  ( ّ)
 مرعب،  عوض ٧بمد: ٙبقيق ،اللغة هتذيب ،منصور أبو ا٥بركم األزىرم بن أٞبد بن ا٥بركم: ٧بمد ( ْ)

 ُِ/ َُ، ـََُِ، ُبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء دار: الناشر
 صفواف ٙبقيق ،القرآف غريب ُب ا٤بفردات ،األصبهاين بالراغب ا٤بعركؼ ٧بمد بن ا٢بسْب القاسم األصبهاين: أبو ( ٓ)

 .ّْٓ/ُىػ،  ُُِْ - ُبّبكت، ط دمشق - الشامية القلم، الدار دار: الداكدم، الناشر عدناف
 .ُْٖ/ْابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ٔ)
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، مػنهم ا٤بشػركوف: كىػم أصػناؼ، تعأب عما يقولػوف كعٌمػا يػٌدعوف علػٌوان كبػّبان ، مع اهلل إ٥بان آخرى 
، ككلهػم ُب ضػػبللة كتلمػػات بعضػػها فػػوؽ بعػػض. إٔب غػػّب ذلػػك، كمػنهم ا٤بعطٌلػػوف كا١باحػػدكف

َباءن كلػػيس ألحػػدو مػػنهم حٌجػػة كال كأكثػػر ُّتانػػان كافػػ، غػػّب أف الػػبعض مػػنهم أشػػد ضػػبللة ككفػػرا
كيبطػل اإلمػػاـ ا٢بػداد دعػػواىم كيػرد علػى إشػػراكهم ٗبنطػوؽ كػػبلـ  (ُ) ((برىػاف بوجػو مػػن الوجػوه

كىػػذا ، كإٔب تأمػػل كبلمػػو با٢بكمػػة كالرفػػق كاللػػْب إٔب اهلل كإٔب توحيػػدهكيػػدعوىم ، رب العػػا٤بْب
 :اإلماـ ا٢بدادفيقوؿ ، آخر ان ٥بيدعوف مع اهلل إالرد للصن  األكؿ الذين 

كاإلقرار لو سبحانو باأللوىٌية كالربوبية من غّب شػريك ، القوؿ ُب دعوهتم إٔب اهلل كإٔب توحيده))
جئ    چ كقػػاؿ تعػػأب (ِ) چ  يب  جت     حت     خت   مت   ىت چ: قػػاؿ اهلل تعػػأب، لػػو ُب ذلػػك كال منػػازع

چ  حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  حت
ڃ  ڃ  چ       چچ   چ تعػػػػػػػػػػػػػػأب اؿقػػػػػػػػػػػػػػك (ّ) 

 :كقاؿ تعأب (ْ) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
چ  ی  ی     یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب چ 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ    چ: كقاؿ تعأب(ٓ)

 چٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ
(ٔ) 

ۈئ        ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ    چ: كقاؿ تعأب

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ   چ: كقاؿ تعأب (ٕ) چ ېئ   ېئ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ    چ :كقاؿ تعأب(ٖ) چڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں

چ   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ےھ  ھ  ے
 كقاؿ تعأب (ٗ)

                                                           

 .ِْٗا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ُ)
      ُٗ: اآليةسورة ٧بمد:  (ِ) 
      ٖٗ: اآلية: طوسورة  (ّ) 
      ُٕ: اآلية: النساءسورة  (ْ) 
      ُّٔ: اآلية: البقرة سورة (ٓ) 
      ُٖ: اآليةآؿ عمراف:  سورة (ٔ) 
      ُُٕ: : اآليةسورة ا٤بؤمنوف (ٕ) 
    ٖٖ: : اآليةسورة القصص (ٖ) 
      ْٖ: اآليةسورة النساء:  (ٗ) 



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

109 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ: كقاؿ تعأب(ُ) چ ڦ  ڄ    ڄ  ڄ چ

 .(ّ) ((ىػا  (ِ) چڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
، اليـو ا٤بلحدكفٍب يتصدل للرد على الصن  الثاين كىم ا٤بعطلة كما يسميهم كيطلق عليهم 

اه بعض شبابنا فنقوؿ ُب إقناعهم نكىذا الفكر يتب، كىذا الصن  موجودكف اليـو ُب عا٤بنا
، كإذا كاف ىذا التشديد العظيم ا٥بائل)) :اإلماـ ا٢بداد حيث يقوؿكالرد عليهم ٗبا قرره 
مع ، كيشرؾ بو سواه ُب األلوىية، ُب حق من يدعو مع اهلل إ٥بان آخر، كالوعيد الفظيع الشنيع

كعظيم الوباؿ كالنكاؿ ُب حق ، فيك  يكوف ا٢باؿ؛ أنو ييًقر  كيعَبؼ هلل باأللوىية كالربوبية
إف لو إ٥بان غّب اهلل تعأب كتقدس عن قولو : أك يقوؿ، للعآب إلو من ا٤بعطلٍّةمن ينكر أنو ليس 

چٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ چكافَبائو 
كالنباتات بل ، كاألنعاـ كالبهائم(ْ)

كلو كانت ، مقرَّة كمعَبفة كشاىدة ٣بالقها كموجدىا باأللوىية كالوحدانية كالربوبية كا١بمادات
گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ   چ: قاؿ اهلل تعأب، كأفصحت بوتنطق ألعربت عن ذلك 

چ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ: كقاؿ تعأب، اآلية (ٓ)

ڭ  ڭ  ڭ    چ: إٔب قولو تعأب   چ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 (ٕ) ((ىػا  (ٔ)  چ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ 

 :التوحيد عند العرب: ثانيا
فإف غالب األمم كانت مقرة بالصانع كلكن تعبد معو غّبه من )) -رٞبو اهلل-قاؿ ابن كثّب

–رٞبو اهلل –كقاؿ اإلماـ ابن كثّب (ٖ) ((الوسائط الٍب يظنوهنا تنفعهم أك تقرُّم من اهلل زلفى

                                                           

     ُّ: : اآليةسورة لقماف (ُ) 
      .ِٕ: : اآليةسورة ا٤بائدة (ِ) 
 .ِْٗا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ّ)
      .ُٕٗ: : اآليةسورة األعراؼ (ْ) 
      .ْْ: اآليةسورة اإلسراء:  (ٓ) 
      .َٓ - ْٖ: : اآليةسورة النحل (ٔ) 
 .ُِٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ٕ)
 .ّْٖ/ْابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ٖ)
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چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ چعند تفسّب قولو تعأب )
 : قاؿ ابن عباس(ُ)

قالوا ، ١بباؿمن خلق السموات كمن خلق األرض كمن خلق ا: من إٲباهنم أهنم إذا قيل ٥بم))
أف ا٤بشركْب كانوا : كُب الصحيحْب ككذا قاؿ ٦باىد كعطاء كعكرمة، اهلل كىم مشركوف بو

كُب صحيح  ٛبلكو كما ملك، يقولوف ُب تلبيتهم لبيك ال شريك لك إال شريك ىو لك
 أم حسب( قدٍ  قدٍ ) ػؿ اهلل قاؿ رسو . مسلم أهنم كانوا إذا قالوا لبيك ال شريك لك

  (ِ) ((حسب ال تزيدكا على ىذا
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چقولو تعأب تفسّب عند  -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ ابن كثّبك  

چ﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺
تعأب مقرران أنو ال إلو إال اهلل يقوؿ  (ّ)

ك ، ٖبلق السموات كاألرضىو ألف ا٤بشركْب الذين يعبدكف غّبه معَبفوف بأنو ا٤بستقل 
فذكر أنو . كأنو ا٣بالق الرازؽ لعباده كمقدر آجا٥بم، الشمس كالقمر كتسخّب الليل كالنهار

 ؟فرد بتدبّبىا فإذا كاف األمر كذلك فلم ييعبد غّبهتا٤بستقل ٖبلق األشياء ا٤ب
كقاؿ اإلماـ (ْ). فكما أنو الواحد ُب ملكو فليكن الواحد ُب عبادتو؟ كٓب يتوكل على غّبه

ال إلو إال اهلل فإف كاف يزعم أف الوثن شريك : كأف الوثِب إذا قاؿ)) :-رٞبو اهلل تعأب-النوكم 
كإف كاف يرم أف اهلل تعأب ىو ا٣بالق كيعظم الوثن لزعمو أنو يقربو إٔب ، هلل تعأب صار كافرا

رٞبو -الشهرستاين الشافعيكقاؿ . (ٓ) ((اهلل تعأب ٓب يكن مؤمنان حٌب يترأ من عبادة الوثن
كطلبهم ا٢بوائج  ةػ كاف عكوفهم ذلك عبادـ األصناالقـو ٤با عكفوا على التوجو إليها )) :-اهلل

 (ٔ) ((منها إثبات إ٥بية ٥با

                                                           

 َُٔ: اآلية: يوس سورة ( ُ)
 .ُْٖ/ْتفسّب ابن كثّب: ( ِ)
 ُٔ اآلية العنكبوت: سورة ( ّ)
 . ِْٗ/ٔابن كثّب: تفسّب ابن كثّب:   (ْ)
 الشاكيش،  زىّب: ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بتقْب، ٙبقيق، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو ( ٓ)

 .ْٖ/َُـ، ُُٗٗ/  ىػُُِْ، ّعماف، ط -دمشق -اإلسبلمي، بّبكت ا٤بكتب: الناشر
ا٢بليب،  مؤسسة: ا٤بلل كالنحل، الناشر، الشهرستاين أٞبد بكر أىب بن الكرًن عبد بن ٧بمد الفتح الشهرستاين: أبو ( ٔ)
ِ/َُْ. 
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كغّب كاحد من علماء التفسّب  قاؿ عبداهلل بن عباس )) :-رٞبو اهلل–قاؿ اإلماـ ابن كثّب 
صا٢بْب ماتوا فبُب قومهم عليهم مساجد كصوركا صور عبدت األصناـ أف قوما  كاف أكؿ ما
فيتشبهوا ُّم فلما طاؿ الزماف جعلوا أجسادا على تلك  مكعبادهت مليتذكركا حا٥ب؛ أكلئك فيها
فلما ٛبادل الزماف عبدكا تلك األصناـ ك٠بوىا بأ٠باء الصا٢بْب كدا كسواعا كيغوث ، الصور

كقصة الصا٢بْب كانت )) :-رٞبو اهلل–العسقبلين قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ك   (ُ) ((كيعوؽ كنسرا
كذكر أهنم كانوا يتركوف ، ٍب تبعهم من بعدىم على ذلك، مبتدأ عبادة قـو نوح ٥بذه األصناـ

ك٤با كانت )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ(ِ) ((بدعاء سواع كغّبه من الصا٢بْب كيتمسحوف بصورتو
ا٤بعقوؿ ٗبا ٓب يؤيَّد بو غّبيىا من األمم ٓب يصدر كأيي دت من ، العرب قد أعطيت من التمييز

ا٣بالق لكل شيء  وكبكون، بل أقرت بوجوده؛ عنها اإلنكار لوجود ا٢بق سبحانو كتعأب
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ: مثل قولو تعأب، كتابوُب  كما حكى اهلل ذلك عنها ،  كالرازؽ لو

چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ
 : كقولو، (ّ) 

چ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺         ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ
(ْ) ،

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ    ۆ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆچ: كقولو تعأب

چۅ
كيبْب ذلك . إٔب غّب ذلك من اآليات ا٤بصرٍّحات ٗبا ذكرناه عن مشركي العرب (ٓ)

ک  ک  گ  چما حكى اهلل عنهم ُب قولو تعأب أهنم قالوا فيما أشركوا بو من دكف اهلل 

يقصدكف بعبادهتم التقٌرب إٔب اهلل ، أم أهنم جعلوىا كسائل ككسائط (ٔ) چگ گ   گ    
كأهنم إ٭با عبدكا ، كلكنهم أقر كا بوجود ا٢بق كبكوف ا٣بالق ٥بم كلكل شيء، فأخطأكا ُب ذلك

أعِب مشركي  -ككانوا ؛ كمقرٍّبات ٥بم إليو، ما عبدكه من األصناـ لتكوف كسائل ٥بم عنده

                                                           

 .ُّْ/ّابن كثّب: تفسّب ابن كثّب للقرآف العظيم،  ( ُ)
: ٙبقيق ،فتح البارم شرح صحيح البخارم الشافعي، العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر: أٞبد ( ِ)

 .ٗٔٔ/ ٖق،  ُّٕٗبّبكت،  - ا٤بعرفة دار: ، الناشر، فؤاد ٧بمد
      .ٗ: اآليةسورة الزخرؼ:  (ّ) 
      .ُٔ: : اآليةسورة العنكبوت (ْ) 
      .ٖٓ - ْٖ: : اآليةسورة ا٤بؤمنوف (ٓ) 
 ّالزمر: اآلية  سورة (ٔ)
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كال يطلبوف ذلك كال ، ككش  ا٤بهمات كا٤بصائب، اهلل ُب الشدائديرجعوف إٔب -العرب 
ٱ  ٻ  ٻ     چ: كما أخر اهلل بذلك ُب كتابو عنهم ُب مثل قولو تعأب،  يسألونو إاٌل منو

ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  چ: كقولو تعأب  (ُ) چ  ڀٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ

 :لبعضهم ك٤با قاؿ رسوؿ اهلل  أم تتضرعوفى كىتستغيثوف (ِ) چىئ  يئ  جب  حب
؟ إٔب أيٍّهم ترجع عند الشدائد: فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. عشرة: قاؿ؟ كم لكم من إلوو )

كقاؿ عليو ، ا٢بديث( أسلم يا فبلف فإنو ليس لك من إلو غّب اهلل) :فقاؿ، فقاؿ إٔب اهلل
راحلتك كأنت بأرض فبلة ىو الذم إذا ضٌلت ) :الصبلة كالسبلـ آلخر كىو يد لو على اهلل

ـي سىنة فدىعىٍوتىوي أىنٍػبىتػىهىا لك. فدىعىٍوتىوي ردَّىا عليك كما أحسب أف أحدان . (ّ)( كإذا أصابك عا
كتشهد لو بربوبيتو ، تقضي عليو بذلك فطرتو الٍب فطره عليها، يعقل إاٌل كىو متألٍّو إٔب إلو
خطأ من أخطأ كما من إلو إال اهلل كأ، أصاب ُب ذلك من أصاب، ًخٍلقىتيوي الٍب خلق عليها

شاىدة لو ، ك٨بلوقاتو الٍب مؤل ُّا أرضىو ك٠بواتًو، فمصنوعاتو سبحانو. العزيز ا٢بكيم
 (ْ) ((كناطقة لو بالوحدانية، باأللوىية

 :السابقين ىل التوحيدأنماذج من : ثالثا
ككصفهم ، كتابو  كقد ذكر اإلماـ ا٢بداد ٭بوذجْب من أىل التوحيد كاإلٲباف ذكرىم اهلل ُب

كزادىم فوؽ اإلٲباف ا٥بداية كربط على قلوُّم برباط التوحيد ا٣بالص كىم ، باإلٲباف بو
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   چقاؿ تعأب ، أصحاب الكه  كسحرة فرعوف

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ۋ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 چ ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
(

5
أصحاب  ك٤با ديًعي)) : قاؿف (

الذم ليس بأىل ، كأف يعَبفوا بالربوبية للعبد ا٤بربوب، الكه  إٔب عبادة غّبه سبحانو كتعأب

                                                           

 ٕٔاإلسراء: اآلية:  سورة (ُ)
 ّٓسورة النحل: اآلية: ( ِ)
 .ِّٗ/ ّْ، َِّٔٔأخرجو اٞبد ُب مسنده:، رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ِّٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ْ)

 ُْ-ُّسورة الكه : اآلية:  (ٓ)
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كألقى فيها من ، ًلمىا قذؼ اهلل ُب قلوُّم من النور، كٓب يعَبفوا، لذلك أنكركا كٓب ييًقر كا
 :التصديق ك اإلٲباف بو تعأب

ڀ  ڀ      ۆئې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ

چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
ككذلك شأف السحرة الذين جاء ُّم فرعوف (ُ)

ليدفع بسحرىم ككيدىم بزعمو ا٢بقَّ كالرىاف الذم بيعث بو موسى كىاركف عليهما ، اللعْب
أمر ، موسى كىاركف عليهما السبلـفعندما عرفوا كٙبققوا أف األمر الذم بيًعث بو ، السبلـ

، أقركا با٢بق كاستسلموا، كال يستطيع أحد أف يرده كال يغالبو، ٠باكم إ٥بي ال يطاؽ لو دفاع
كٓب  (ِ) چپ  پ  پ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ چ: كأسلموا كآمنوا باهلل كحده فقالوا

كاألرجل  األيدممن قطع -لعنو اهلل-كٓب يصرفهم عنو ما توعدىم بو فرعوف ، يردَّىم عن ذلك
: بل قالوا ُب الرد عليو كاالستهانة ٗبا توعَّدىم بو؛ كصىلًبهم على جذكع النخل، من خبلؼ

ۆئ  ۈئ  : إٔب قولو تعأبۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ     چ

عن اإلٲباف  كال أف يدفعهم، ٍب إنو لعنو اهلل ٓب يىسىٍعو كٓب ٲبيًٍكٍنو أف يردَّ عليهم(ّ) چ    ۈئ    ېئ
 :٥بم وفعدؿ إٔب قول؛ كال قوة لو على الدفع، ألنو عرؼ كتبٌْب لو بأف ال حجة لو بذلك؛ باهلل

ألف ؛ كمدافعة ٗبا ال ينفعو كال يقـو لو بو حجة، تكران منو (ْ) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ
ألنو ؛ ٯبادلو فيو كال، حد يعقل أف يدفع أحدان عنوكالتوحيًد لو ىيبة ال ٲبكن أل، اإلٲباف باهلل

 السمعيات كاتفقت عليو األدلة القاطعة من، الذم قامت بو ا٢بجج، األمر الواضح البْبٍّ 
 فإنو أمر مهم كيكاد يشار إليو ٗبا ذكره اهلل تعأب؛ فاعلم ذلك كتأملو حق تأٌملو. كالعقليات

كقولو  (ٓ)  چې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئچ: ُب آيات عديدة مثل قولو تعأب

                                                           

 ُٔ-ُْسورة الكه : اآلية: ( ُ)
 ُِِ – ُُِسورة األعراؼ: اآلية: ( ِ)
  ّٕ-ِٕسورة طو: اآلية: ( ّ)
  ُِّسورة األعراؼ: اآلية: ( ْ)
 ُُٕا٤بؤمنوف: اآلية:  سورة (ٓ)
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ: تعأب

 :كقولو تعأب إخباران عن أصحاب الكه ، اآلية (ُ) چ ڎڎ
ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  چ

بل ؛ فا٤بدَّعي مع اهلل إ٥بان آخر ال تقـو لو ٗبا اٌدعاه حجة البتة   (ِ) چىئ  يئ  جب  حب  خب
كما عدؿ ،  فلذلك يعًدؿ ا٤بدعي ٥با إٔب غّب ذلك، البطبلف كاالستحالةحٌجتو بذلك بينة 

ككذلك ٭بركد فيما حكى اهلل عنو من ٧باجَّتو إبراىيم ا٣بليل عليو . -لعنو اهلل-إليو فرعوف 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ: الصبلة كالسبلـ ُب قولو تعأب

 (ْ) ((ىػا      (ّ) چ    ڳ  ڳ ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ : إٔب قولو تعأب

 :من معاني الشرك الخفية: رابعا
كأعم ، فإف اإلخبلص ىو كماؿ الدين( أخلصوا أعمالكم هلل) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ ا٤بناكم

ألف الشرؾ ُب اإل٥بية ال تصح معو ، ذلك الراءة من الشرؾ بأف ال تتخذ مع اهلل إ٥با آخر
بأف ال يرل هلل تعأب ، اإلخبلص بالراءة من الشرؾ ا٣بفيكأخص منو ، ا٤بعاملة بالعبادة

فإف الشرؾ ُب أ٠بائو تعأب ال يصح معو قبوؿ كما قاؿ ، شريكا ُب شيء من أ٠بائو الظاىرة
فاإلخبلص ، خلص لو من ٝبيع األغيار( أم عمبل) فإف اهلل ال يقبل من األعماؿ إال ما

خصوص اسم ُب اإلخبلص كإخبلص ، شرط لقبوؿ كل طاعة كلكل عمل من ا٤بأمورات
ككإخبلص اَّاىد بأف النصر من اهلل ال من العبد ، ا٤بنفق بأف اإلنعاـ من اهلل ال من العبد

 چ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چقاؿ اهلل تعأب ، اَّاىد
كأساس ذلك . ككذا سائر األعماؿ (ٓ)

فمٌب اطمأنت النفس ٗبا تقدر ، طمأنينة النفس برُّا ُب قوامها من غّب طمأنينتها بشيء سواه
، عليو أك ٗبا ٛبلكو من ٩بلوؾ أك ٗبا تستند إليو من غّب اهلل ردت ٝبيع عبادهتا ٤با اطمأنت إليو

كما ا٤برء إال عبد ربو تعس عبد الدينار ، ككتب ا٠بها على كجهو ككاف عبد الرياء كا٤براء
                                                           

 َْيوس : اآلية:  سورة (ُ)
  ُٓسورة الكه : اآلية: ( ِ)
 ِٖٓسورة البقرة: اآلية: ( ّ)
 .ِٔٓ- ِٓٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ْ)
 ُِٔاآلية آؿ عمراف: سورة ( ٓ)
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إنا هلل كإنا ) ال يشعركفكالدرىم كا٣بميصة كىذا ىو الذم أحبط عمل العاملْب من حيث 
سبيل النجاة أف ٚبلص عملك ك٘برد إرادتك هلل كالقلوب : قاؿ اإلماـ الغزإب( إليو راجعوف

كالنواصي بيده سبحانو كتعأب فهو ٲبيل إليك القلوب كٯبمع لك النفوس كيشحن من حبك 
وؽ دكنو الصدكر فتناؿ من ذلك ما ال تنالو ٔبهدؾ كقصدؾ كإف ٓب تفعل كقصدت رضا ا٤بخل
 (ُ) ((صرؼ عنك القلوب كنفر منك النفوس كأسخط عليك ا٣بلق فتكوف من ا٣باسرين

 :بقولو اإلماـ ا٢بداد تكلم عليها التؤثر ُب اصل اإلٲباف كللشرؾ معاف خفية دقيقة 
كقد يقع ا٤بؤمن ُب ، ال ينجو منها إال العارفوف احملققوف، كأيضا للشرؾ معاف خفية دقيقة))

ٯبلب نفعا أك يدفع ضرا بطريق ، مثل أف يعتقد أف أحدا غّب اهلل، يشعر شيء منها كال
ك٧ببة االستقبلؿ ، كمن ذلك شدة ا٢برص على االستيبلء كاالستعبلء على ا٣بلق، االستقبلؿ

كُب . كاالستيثار باألمور كاشتهاء ا٤بنزلة كالتعظيم كا٤بدح ُب قلوب ا٣بلق كعلى ألسنتهم
. الرياء الشرؾ األصغركقد ٠بى  (ِ) ((فى من دبيب النملالشرؾ ُب أمٍب أخ)) :ا٢بديث

فعلى ا٤بؤمن أف ، كىو ال يدرم، كقد يشرؾ اإلنساف مع اهلل نفسو أك غّبه من ىذه ا٢بيثية
 .ٰبَبز من خفايا الشرؾ كما ٰبَبز من تاىره جهده

كلكنو يقدح ، ال يؤثر ُب أصل اإلٲباف الذم يدكر عليو أمر النجاة، االعتبار اٍب أف الشرؾ ُّذ
فٍليبذيؿ ا٤بؤمن ؛ ا٤بعاصي بريد الكفر: ككاف السل  الصاّب رٞبهم اهلل تعأب يقولوف. ُب كمالو

كليستعن باهلل كليصر ، كتأكيده كتثبيت أركانو، هناية جهده كإمكانو ُب حفظ إٲبانو كتقويتو
 .كيداـك عليو حٌب يأتيو اليقْب، على ذلك

كىو مع ذلك أشدىا . كأعز األشياء، كأنفس النفائس، صوؿٍب اعلم أف اإلٲباف ىو أصل األ 
ككل ، كحسن النظر كاالحتياط، كأحوجها إٔب حسن التعه د كالتفقد، كأشقها حفظان ، خطران 

احملتاط إلٲبانو ، كال يزاؿ ا٤بؤمن الشفيق على دينو. عزيز كنفيس فعلى مثل ذلك يكوف كيوجد

                                                           

 ا٤بناكم ٍب ا٢بدادم العابدين زين بن علي بن العارفْب تاج بن الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين ا٤بناكم: زين ( ُ)
 .ُِٕ/ُق، ُّٔٓ ُالكرل، مصر، ط التجارية ا٤بكتبة: الصغّب، الناشر ا١بامع شرح القدير القاىرم، فيض

 بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن ( عبد)الشرؾ ُب أمٍب أخفى من دبيب النمل على الصفابزيادة السيوطي:  أخرجو( ِ)
الفكر،  لبناف، دار/  النبهاين، بّبكت يوس  الصغّب، ٙبقيق ا١بامع إٔب الزيادة ضم ُب الكبّب الفتح، السيوطي الدين
 .ُِٕ/ِ، َُْٕـ، رقم ا٢بديث ََِّ - ىػُِّْ، ُط



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

116 

كأف ال ييزيغ قلبو بعد إذ ،  أف يػيثىبٍٍّتو على دينو كإٲبانوُب: كيقينو سائبلن من اهلل كمتضرعان إليو
 .كأف يكوف خائفان من سلب ذلك كتزلزلو، ىداه إٔب توحيده كمعرفتو

كذيًكر عن ، كقد كاف بعض السل  ٰبل  باهلل إنو ما أىًمنى أحد على إٲبانو أف ييسلىبىوي إاٌل سيًلبىو
أقوؿ مٌب ييعجىب ؟ يسأؿ اهلل حسن ا٣باٛبةقصم تهرم الذم : أنو قاؿ -لعنو اهلل-إبليس 
 .أخشى أنو قد فطن؛ ىذا بعملو

فاألمر الذم عليو ا٤بدار كالتعويل كالذم ال ينبغي لعاقل من أىل اإلٲباف أف يكوف أعظم 
اىتمامان بو كأشدَّ حرصان عليو كسعيان لو من سبلمة التوحيد كحفظ اإلٲباف حٌب ٲبوت كٱبرج 

فإنو إف خرج من الدنيا على ذلك ؛ اهلل كحسن تأييده كتثبيتو من الدنيا على ذلك بفضل
كإف خرج من الدنيا على خبلؼ ذلك خسر . سلم من الشرٍّ كلو كفاز با٣بّب كلو دائمان أبدان 

 .(ُ) ((كىلك ىبلكان مؤبدان كالعياذ باهلل، خسرانان مبينان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٖٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ُ)
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 الثالثالمبحث 
 والقدرالقضاء منهج اإلمام الحداد في  

 :والقدر والرضا بوالقضاء معنى : المطلب األول
 :والقدر القضاءتعريف : أوال

 قضاءقضى يقضي : يقاؿ. كأصلو القطع كالفصل، القضاء: جاء ُب لساف العرب ُب اللغة
 .كقضاء الشيء إحكامو كإمضاؤه كالفراغ منو فيكوف ٗبعُب ا٣بلق، فهو قاض إذا حكم كفصل

ككل ما ، على كجوه مرجعها إٔب انقطاع الشيء كٛبامو: ُب اللغةالقضاء : كقاؿ األزىرم
أك أمضى فقد ، ذفأك أن، أك علم، أك أكجب، أك أدل أداء، أك ختم، أحكم عملو أك أًب

 .كالبياف، كا٢بتم، كالصنع، ىو ا٢بكم: كالقضاء. قضى
كا٤براد بالقدر ، كمنو القضاء ا٤بقركف بالقدر، كقد جاءت ىذه الوجوه كلها ُب ا٢بديث: قاؿ

چ  ٱ  ٻ  ٻ چ: التقدير كبالقضاء ا٣بلق كقولو تعأب
(ُ)

 ،(ِ)خلقهن: أم  
 .كقدرت الشيء أٍقديرهي كأقًدرهي . ككذلك القدر، مبلغ الشيءىو : كالقدر ُب اللغة
 (ّ)كىو القدر أيضان ، -عز كجل  -القضاء الذم يقدره اهلل : كالقدرقاؿ الزبيدم 

 (ْ). اٍلقىضىاء ا٤بوفَّق: القىدىر: قىاؿى اللٍَّيثكقاؿ 
خركج : القدر)) :يعرؼ القدر فيقوؿ -رٞبو اهلل-فهذا ا١برجاين : ُب االصطبلح الشرعيكأما 

كالقدر ، كالقضاء ُب األزؿ. ا٤بمكنات من العدـ إٔب الوجود كاحدان بعد كاحد مطابقان للقضاء
 .(ٓ) ((فيما ال يزاؿ
، القدر عند السل  ما سبق بو العلم كجرل بو القلم)) :-رٞبو اهلل– ا٢بنبلي قاؿ السفاريِب

قدر مقادير ا٣ببلئق كما يكوف من األشياء قبل  -عز كجل  -كأنو ، ٩با ىو كائن إٔب األبد

                                                           

 ُِاآلية: فصلت: سورة ( ُ)
 .ُٖٔ/ُٓابن منظور: لساف العرب، فصل القاؼ،  ( ِ)
 .ْٕٓ/ُابن فارس: ٦بمل اللغة،  ( ّ)
 .ّٗ/ٗا٥بركم: هتذيب اللغة،  ( ْ)
 .ُْٕا١برجاين: التعريفات للجرجاين: ص ( ٓ)
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كعلى ، كعلم سبحانو كتعأب أهنا ستقع ُب أكقات معلومة عنده تعأب، أف تكوف ُب األزؿ
 (ُ) ((فهي تقع على حسب ما قدرىا، صفات ٨بصوصة
كىو ما يقدره اهلل عز كجل من القضاء كٰبكم بو من ، القضاء كا٢بكم: القدر)) :قاؿ الزبيدم
 .(ِ) ((مبلع الشيء: كالقدر أيضا. األمور

، ألف أحدٮبا ٗبنزلة األساس، فالقضاء كالقدر أمراف متبلزماف ال ينفك أحدٮبا عن اآلخر
الفصل بينهما فقد راـ ىدـ البناء فمن راـ ، كىو القدر كاآلخر ٗبنزلة البناء كىو القضاء

 .كنقضو
ففي صحيح مسلم من ، اإلٲباف بالقدر من أصوؿ اإلٲباف الٍب ال يتم إٲباف العبد إال ُّاك 

أف ) :عن اإلٲباف قاؿُب سؤاؿ جريل عليو السبلـ الرسوؿ حديث عمر بن ا٣بطاب 
: ( أم جريل) قاؿ كتؤمن بالقدر خّبه كشره، تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو

فمن ذلك ، كالنصوص ا٤بخرة عن قدرة اهلل أك اآلمرة باإلٲباف بالقدر كثّبة  (ّ)( . . .صدقت
چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ۓ   چ: تعأب كقولو  (ْ) چ حت  خت   مت  ىت  يت چ: قولو تعأب

  ٹك (ٓ)

 چ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ چ ٹ
ەئ  ەئ   چ ٹ ٹك (ٔ)

چ  وئ     وئ    ۇئ
 چہ  ہ   ھ  ہ  ۀ  ۀ    ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڻ چ: كقاؿ(ٕ)

(ٖ). 
  :قاؿ كركل مسلم ُب صحيحو عن طاككس 

، (ٗ) كل شيء بقدر حٌب العجزي كالكىٍيس: يقولوف أدركت ناسان من أصحاب رسوؿ اهلل ))
 .(َُ) ((الكىٍيس كالعىٍجز أك

                                                           

 .ّْٖ/ُ ا٤برضية،  الفرقة عقد ُب ا٤بضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسواطع هيةالب األنوار لوامع، السفاريِب:  ( ُ)
 .َُٕ/ ُّالقاموس،  جواىر من العركس الزبيدم:، تاج ( ِ)
 .ّٔ/ُ، ٖ، رقم ا٢بديث باب معرفة اإلٲباف، كاإلسبلـ، كالقدر كعبلمة الساعةأخرجو مسلم: ( ّ)
   ْٗاآلية: القمر: سورة ( ْ)
   ّٖ: اآلية: األحزاب سورة( ٓ)
 ِْاآلية: األنفاؿ: :  سورة( ٔ)
 ِاآلية: الفرقاف: :  سورة(ٕ)
 ّ - ُاآلية: األعلى: :  سورة(ٖ)
  الكيس ضد العجز.( ٗ)
 .َِْٓ/ْ، ِٓٓٔ، رقم ا٢بديث باب كل شيء بقدرأخرجو مسلم ُب صحيحو:  (َُ)
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تدؿ على الدالة على علم اهلل كقدرتو كمشيئتو كخلقو كىي كالنصوص ُب ذلك كثّبة جدان 
كذكر ، كما سيأٌب بيانو،  فالقدر يتضمن اإلٲباف بعلم اهلل كمشيئتو كخلقو، قدره تبارؾ كتعأب

 .النصوص الواردة ُب ذلك
 –كالقدر يدؿ بوضعو  كما يقوؿ الراغب األصفهاين فيما نقلو عنو ابن حجر العسقبلين 

كقدرتو ، فللو تعأب القدرة ا٤بطلقة (ُ) ((على القدرة كعلى ا٤بقدكر الكائن بالعلم)) :-رٞبو اهلل
كالقدرة صفة من ، القادر كالقدير كا٤بقتدر -تبارؾ كتعأب  -كمن أ٠بائو ، ال يعجزىا شيء

 (ِ) ((القدر قدرة اهلل)) :فقاؿ: عن القدر -رٞبة اهلل تعأب  -كقد سئل اإلماـ أٞبد . صفاتو
كما من عآب من ، كجوب اإلٲباف بوكقد تقاطر أىل العلم على تقرير القدر كالنصٍّ على 

، إال كقد نصَّ على كجوب اإلٲباف بو ىلذين ىم أعبلـ ا٥بدل كأنوار الدجعلماء أىل السنة ا
 .كبدَّع كسفَّو من أنكره كردَّه

كُب ىذه )) :ُب شرحو ألحاديث القدر من صحيح مسلم -رٞبو اهلل تعأب-يقوؿ النوكم 
كأف ٝبيع الواقعات ، أىل السنة ُب إثبات القدراألحاديث كلها دالالت تاىرة ٤بذىب 
 .(ّ) ((بقضاء اهلل كقدره خّبىا كشرىا نفعها كضرىا

تظاىرت األدلة القطعيات من الكتاب كالسنة كإٝباع الصحابة كأىل )) :كقاؿ ُب موضع آخر
كيقوؿ ابن حجر  (ْ) ((ا٢بل كالعقد من السل  كا٣بل  على إثبات قدر اهلل سبحانو كتعأب

: كما قاؿ تعأب،  مذىب السل  قاطبة أف األمور كلَّها بتقدير اهلل تعأب)) :-رٞبو اهلل تعأب-
 (( هـا (ٓ) چ    چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ چ

(ٔ). 
 هلل العلي العظيمكال حوؿ كال قوة إال با، بسم اهلل الرٞبن الرحيم)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ

، ا٢بمد هلل ذم ا١ببلؿ كاإلكراـ، ا علمتنا إنك أنت العليم ا٢بكيملنا إال مسبحانك ال علم 
الذم منَّ علينا بأف ىدانا إٔب اإلٲباف . ا٤بؤمن ا٤بهيمن العبلـ، ا٤بلك القدكس السبلـ

                                                           

 .ْٕٕ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب القدر،   (ُ)
 .َّٖ/ٖابن تيمية،  ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـابن تيمية:  ( ِ)
 .ُٓٗ/ ُٔالنوكم: شرح صحيح اإلماـ مسلم للنوكم،  ( ّ)
 .ُٓٓ/ِا٤برجع السابق:  (ْ)
 ُِاآلية: ا٢بجر: سورة ( ٓ)
 .ْٖٕ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب القدر،  ( ٔ)
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على ، كبْبَّ لنا ُب كتابو العزيز ا٤ببْب، كجعلنا من خّب أمة أخرجت للناس كاألناـ، كاإلسبلـ
، كمناىج ا٢ببلؿ كا٢براـ، شرائعى الدٍّين من ا٢بدكد كاألحكاـ، دؽ األمْبلساف رسولو الصا

فوضحت بذلك احملجة ؛ كالطاعات كاآلثاـ، كا٥بدل كالضبللة، كميَّز لنا بْب ا٢بقٍّ كالباطل
كلو سبحانو كتعأب النعمة . بو ا٢بجة على التاركْب ا٤بعتدينكقامت ، للسالكْب ا٤بهتدين

، خلق ا٣بلق ٤با يشاء. ل خاص كعاـغة على ٝبيع العا٤بْب من ككا٢بجة البال، السابغة
كنوَّعهم ُب ذلك كُب غّبه من أحوا٥بم ، كحكمة كعدالن ، كاستعملهم فيما يشاء رٞبة كفضبلن 

ليدؿ بذلك على عظيم ؛ كقسمهم فيو على أقساـ، كصوَّرىم على أنواع، كأفعا٥بم كسّبىم
كليس ُب شيء من . كشؤكنو الباطنة كالظاىرة، القاىرةكمشيئتو ، كعلمو احمليط، قدرتو الباىرة

خلق ا١بنة كخلق ٥با . ال يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف. ذلك ٔبائر على عبيده كال بظبلـ
فهم بعمل أىل النار ؛ كخلق النار كخلق ٥با أىبل، فهم بعمل أىل ا١بنة يعملوف؛ أىبل
كال ٲبلكوف ألنفسهم ضران كال ، كىم ُب ٝبيع ذلك ال ٱبلقوف شيئان كىم ٱبلقوف، يعملوف
، كليسوا بذلك ُب حاؿ تقصّبىم عن القياـ ٕبقو. كال نشوران ، كال موتان كال حياة، نفعان 

مهما كانوا ؛ كالعمل ٗبعصيتو يعذركف، كال ُب ارتكاب هنيو، كالوفاء بعهده، ألمره كاالمتثاؿ
، كا٤بتعمقوف ا٤بتنطعوفكقد ىلك ، نكال ٦ببوري قهورينكال م كغّب مستكرىْب ٨بتارين

ې       ې  ې  ې   ى  ى   چ: عز من قائل الذين قاؿ فيهم، كا٤بَبخصوف احملتجوف على رُّم

چائ  ائ
كأمر ، ما الفرؽ بْب أمر القضاء كالقدر: اإلماـ ا٢بداد  لئكسي  (ِ) ((ىػا. (ُ)

فاعرؼ ا٢بق ، إال الشرع؟ فمن أمرؾ باإلٲباف بو، القضاء كالقدر ىو الشرع )):فقاؿ. الشرع
٥بم  قالوا، لَّلوا أىل السنة بالقضاء كالقدرفإف ا٤ببتدعة ضى ، كاترؾ الباطل كال عليك، كاعمل بو

مثل ذلك ما فإف الغلٌو ُب ، كاإلعراض عن مثل ىذا أحسن، أما رضيتم حٌب كذَّبتم ربكم
 .(ّ) ((أك كما قاؿ، كفساد الدين، ٰبصل منو إال التضليل

 
 

                                                           

 ُُٔسورة األنعاـ: اآلية ( ُ)
 . َُا٢بداد: الدعوة التامة، ص ( ِ)
 .ُّٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 :اهلل وقدره الرضا بقضاء: ثانيا
 ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ چ    ٹ ٹ

چڦ  
أف ٝبيع ا٤بصائب الٍب تنزؿ بالٌناس من أكؿ : مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو يعِب: فقولو (ُ)

كقد ٌقدرىا اهلل  ليس ىناؾ مصيبة ٙبديث ُب العآب إالَّ ، فإف اهلل قٌدرىا، ا٣بليقة إٔب آخرىا
: ُب قولوعا٤بك  (ِ) -رٞبو اهلل-علقمة: قاؿ، بقضائو كقدره: أم( ًإالَّ بًًإٍذًف اهللً ) سبحانو كتعأب

، أقاربو ُبإما ُب نفسو كإما ُب مالو كإما ُب كلده كإما ُب أىلو كإما ، ىو الرجل تصيبو ا٤بصيبة
قضاه اهلل كقٌدره  كما، قد قٌدرىا كقضاىايعلم أف اهلل ، كلكن يعلم أهنا من عند اهلل، فبل ٯبزع

كقد ، كيسلٍّم هلل، كال ٯبزع كال يسخط، علم ىذا يرضى بقضاء اهللإذ فا٤بؤمن ، فبلبد أف يقع
يرضى بقضاء اهلل : يعِب( كىمىٍن يػيٍؤًمٍن بًاهللً ) :فقاؿ، ٠ٌبى اهلل ىذا التسليم كىذا الرضى إٲبانان 

 .٠بى الصر على ا٤بصيبة كالرضى بقضاء اهلل كقدره إٲبانان  إف اهلل: كىذا ىو الشاىد، كيسلٍّم لو
ألف اهلل ٯبعل ُب قلبو ، ىداية قلبو بقضاء اهلل كالصر كاالحتساب فثمرة الرضا( يػىٍهًد قػىٍلبىوي )

أما الذم ٯبزع فإف ذلك . كىذه ٜبرة الصر على قضاء اهلل كقدره، اإلٲباف كالبصّبة كالنور
. فهو يكوف دائمان ُب اضطراب كقلق، كاضطراب نفسو، قلبو يسبٍّب عمى، يسبٍّب العكس

 كضابط ٧بل الرضا يقرره ىو كما قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ّ)من ىذا كلو، أما ا٤بؤمن فهو مرتاح
 :((كأهنا فضل ، الو تعأب ٝبلةأف ترضى بأفع: كالرضا بقضاء اهلل تعأب كاجب عندنا ك٧بلو
كحصوؿ ، عند كركد ا٤بصائب ُب األنفس كاألمواؿسكوف القلب : كمن الرضا عندنا كعدؿ

 (ْ) ((ىػا  كالرضا با٤بعاصي معدكد عندنا من كبائر الذنوب. الشدائد من ا٤بخاكؼ كالفاقات

ضاء ينتفي الرضا بالق)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ، الرضا ينتفي عنو االعَباض كيقرر قاعدة أف
. (ٓ) ((كا٥برب ٩با منو يهرب، كيبقى معو الطلب ًلما ينبغي أف يطلب معو االعَباض على اهلل

                                                           

 ُُ: اآلية: التغابنسورة ( ُ)
التابعي من كبار التابعْب، كأحد النخعيْب الثبلثة الذين ىم: علقمة كاألسود كإبراىيم من تبلميذ  ( علقمة النخعيِ)

 ابن مسعود.
  مؤسسة: التوحيد، الناشر كتاب بشرح ا٤بستفيد الفوزاف، إعانة اهلل عبد بن فوزاف بن الفوزاف: صاّب ( ّ)

 .ِٖ-ُٖ/ ِـ، ََِِ ىػُِّْ، ّالرسالة، ط
 .َُِ- ُُٖا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ْ)
 .َُا٢بداد: ا٢بكم لئلماـ ا٢بداد، ص  ( ٓ)
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 :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ، اكيقرر اإلماـ ا٢بداد لواـز من رضي باهلل ربا كىي أربعة عشر الزم
كٗبرٍّ ، دبّبه كاختياره لولزمو أف يرضى بت: كاعلموا معاشر اإلخواف أنو من رضي باهلل ربان ))

، كٰبافظ على فرائضو، كأف يداـك على طاعتو، قسمو لو من الرزؽ كأف يقنع ٗبا، قضائو
راضيان بو ككيبلن ككليان ، ٧ببَّان للقائو، شاكران لنعمائو، كيكوف صابران عند ببلئو، كٯبتنب ٧بارمو

، يفزع ُب ا٤بهمات إال إليو ال. كمعتمدان عليو ُب غيبتو كشهادتو، ٨بلصان لو ُب عبادتو، ككفيبلن 
يقرر اإلماـ ا٢بداد حاؿ الرضا ك . (ُ) ((قضاء ا٢باجات إال عليو سبحانو كتعأب كال يعوؿ ُب
قاؿ اهلل ، فهو حاؿ شري  عزيز: كأما الرضا عن اهلل تعأب)) : إذ يقوؿ كشرفو عند اهلل

إف اهلل إذا أحب قومان )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ: تعأب
 :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ّ) ((كمن سخط فلو السخط، الرضافمن رضي فلو ، ابتبلىم

كجعل الضيق كا٢برج ُب الشك ، إف اهلل ٕبكمتو جعل الركح كالفرح ُب اليقْب كالرضا))
سبحانو  فمهما قضى عليو، ىو الراضي بقضائو: كالراضي عن اهلل ا٢بديث (ْ) ((...كالسخط

، ية أك شدة أك فاقةأك بل، مصيبة ُب نفس أك ماؿكٗبا ال تشتهيو نفسو من ، ٗبا ٱبال  ىواه
فإف اهلل تعأب لو أف ، قضاء اهلل كال يتـربكال يسخط ، بذلك كيطيب نفسان  ىفعليو أف يرض

 :اإلماـ ا٢بداد   كقاؿ(ٓ)( (كليس لو ُب سلطانو منازع كال معارض، يفعل ُب ملكو ما يشاء
ككعد من أطاعو دخوؿ جنتو ، ُب معصيتو كسخطو، ل اهلل ٗبشيئتو رضاه ُب طاعتوكقد جع))

 : فقاؿ تعأب، حكمتوأكعد من عصاه دخوؿ ناره بعدلو ك ك ، برٞبتو
ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ

ائ  ەئ  ەئ  وئ     ائ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى

 .(ُ) ((ىػا   (ٔ) چوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
                                                           

 .ْٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ُ)
 ٖ اآليةالبينة: سورة ( ِ)
 .َُٔ/ ْ باب ما جاء ُب الصر على الببلءأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ّ)
حامد، ،  ا٢بميد عبد العلي عبد ٙبقيق ،اإلٲباف شعب ،البيهقي بكر أبو ،ا٢بسْب بن أخرجو البيهقي: أٞبد( ْ)

 .ِّٖ/ ُـ،  ََِّ - ىػ ُِّْ، ُبالرياض، ط كالتوزيع للنشر الرشد مكتبة: الناشر
 .َّْا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ٓ)
 ُْ - ُّ اآليةالنساء: سورة ( ٔ)
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كعدـ ، الرضا بالقضاء كىو عبلمة احملب مع ٧ببوبو كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف من ٜبرات احملبة
كقسم اإلماـ ا٢بداد أفعاؿ اهلل إٔب قسمْب ما كقع على كجو ، أفعاؿ اهلل تعأباالعَباض على 

أحكم منو كال  قعت على كجو الكىذا القسم ال يعَبض عليو كيرل ا٤بسلم أهنا ك ، اإلٝباؿ
التفصيل كقسمو إٔب قسمْب ما يبلئم كقسم آخر كقع على كجو ، أعدؿ كال أفضل منو

 :اإلماـ ا٢بداد  قاؿكُب كلتا ا٢بالتْب يلزمو الرضا تاىرا كباطنا ، وال يبلئمما اإلنساف ك 
كمن ، فإف الرضا بالقضاء من أشرؼ ٜبرات احملبة كا٤بعرفة، كعليك بالرضا بقضاء اهلل تعأب))

من ٓب يرضى )) :عن اهلل كقد قاؿ ، شأف احملب أف يرضى بفعل ٧ببوبو حيلوان كاف أك ميران 
إف اهلل )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ) ((بقضائي كٓب يصٍر على ببلئي فليلتمس ربان سوام

فالواجب عليك  (ّ) ((إذا أحب قومان ابتبلىم فمن رضي فلو الرضا كمن سخط فلو السخط
كيشقي كيسعد كيقرب أيها ا٤بؤمن أف تعلم كتعتقد أف اهلل تعأب ىو الذم يهدم كيضل 

فإذا علمت ذلك كآمنت بو فالواجب عليك ، كيبعد كيعطي كٲبنع كٱبفض كيرفع كيضر كينفع
كلساف االعَباض أف تقوؿ ٓب  ، كال باطنان  تاىراأف ال تعَبض على اهلل ُب شيء من أفعالو ال 

كبأم ذنب استحق فبلف ما جرل ، كىبل كاف ىذا كذا، كألم شيء كاف ىذا، كاف ىذا
كىو مع ذلك يعلم أنو ؟ اهلل ُب ميلكو كينازعو ُب سلطانوجهلي ٩بن يعَبض على فمن أي  وعلي

وئ  وئ    ۇئ   چتعأب ىو ا٤بنفرد با٣بلق كاألمر كا٢بكم كالتدبّب يفعل ما يشاء كٰبكم ما يريد 

چۇئ  ۆئ  ۆئ
بل الواجب عليك أف تعتقد أف ٝبيع أفعاؿ اهلل تعأب كقعت على  (ْ)

بأفعاؿ اهلل تعأب  اكىذا حكم الرض منو كال أكملى  كال أفضلى  منو كال أعدؿى  كجو ال أحكمى 
منها ما : فإف األمور الٍب ٚبصك على قسمْب، كأما على كجو التفصيل، على كجو اإلٝباؿ

 لى ضً يبلئمك كالصحة كالغُب كىذا القسم ال يتصور فيو سخط إال من حيث نظرؾ إٔب من في 
ف لو سبحانو إأف ترضى ٗبا قسم اهلل لك من حيث عليك ُب ذلك فالواجب عليك عنده 

صلح لك نو تعأب قد اختار لك ما ىو األإيفعل ُب ملكو ما يشاء أك من حيث كتعأب أف 
                                                                                                                                                                      

 .ُٖا٢بداد: رسالة ا٤بذاكرة، ص ( ُ)
 الصغّب ا١بامع بشرح التيسّب، القاىرم ا٤بناكم ٍب ا٢بدادم الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين ا٢بدادم: زين  (ِ)

 .ُِٖ/ ِـ، ُٖٖٗ - ىػَُْٖ، ّالرياض، ط – الشافعي اإلماـ مكتبة: الناشر
 ( من ىذه الرسالة .ُُٗسبق ٚبرٯبو:  من ) ص ( ّ)
 ِّسورة األنبياء: اآلية ( ْ)
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كمنها ٩با ال يبلئمك كا٤بصائب كاألمراض كاآلفات فحراـ ، كاألنسب ٢بالك كىذا أكمل
ٓب  بل األكمل لك أف ترضى كتسٌلم فإف، أك ٘بزع عنده عليك أف تتـر بشيء من ذلك

اعبد اهلل تعأب بالرضا فإف ٓب تستطع ففي الصر )) :قاؿ النيب، تستطع فلتصر كلتحتسب
كليس من الرضا ُب شيء ما ٯبده بعض األغبياء من الطمأنينة ( ُ) ((على ما تكره خّب كثّب

فإف فعل ا٤بعاصي كترؾ الطاعات ٩با ، احملظوراتعند ترؾ بعض ا٤بأمورات كارتكاب بعض 
چ  چ  چ   چ: فكي  يرضى ىو بشيء ال يرضى اهلل بو قاؿ اهلل تعأب يسخط اهلل تعأب

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  

چگ   گ   گ  ڳ  ڳ     ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ
كإ٭با رضي ىذا  (ِ)

كالرضا عن اهلل كعن النفس يبعد أف ٯبتمعا ُب ، ا٤بسكْب عن نفسو كتن أنو رضي عن ربو
 .موطن كاحد

الرضا : -رٞبو اهلل-ُب رسالتو إٔب أيب الفتح الدمشقي  كما أحسن ما قالو اإلماـ الغزإب
العبد أف يعرؼ ما عنده فإف أراد ؛  باطنان كتفعل ما يرضيو تاىران ىو أف ترضى ٗبا يفعل اهلل

من الرضا فٍليلتمسو عند نزكؿ ا٤بصائب ككركد الفاقات كاشتداد األمراض فسوؼ ٯبده ىناؾ 
ككثّبان ما تسمع من سىفلة أبناء الزماف حْب يقاؿ ٥بم ما لكم تَبكوف الطاعات . أك يفقده

يص لنا عنو كإ٭با ٫بن كتفعلوف احملرمات فيقولوف ىذا شيء قد قضاه اهلل علينا كقدَّره لنا كال ٧ب
كمنتحلو قائل بلساف حالو إف ٓب يقل بلساف ، عبيد مقهوركف فهذا ىو مذىب ا١برية بعينو

عجبان كي  يصدر ٩بن يدعي اإلٲباف  كيا، ال فائدة ُب إرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب: مقالو
من لنفسو أـ كي  يرضى ا٤بؤ ، االحتجاج لنفسو على ربو كهلل ا٢بجة البالغة على ٝبيع خلقو

چ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ     چ: أف يتشبو با٤بشركْب القائلْب
(ّ) 

                                                           

فإف استطعت أف تعمل هلل بالرضى ُب اليقْب فافعل، كإف ٓب تستطع األثّب ُب جامع األصوؿ: بلفظ )( أخرجو أبن ( ُ
 .ٖٓٔ/ٔ، ُّٓٗ( رقم ا٢بديث فإف ُب الصر على ما تكره خّبا كثّبا

 ٕسورة الزمر: اآلية ( ِ)
 ُْٖ اآلية األنعاـ: سورة ( ّ)
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ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ       ڃچ : أك ال يسمع ما ردَّ اهلل عليهم بو إذا يقوؿ لنبيو

چڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
أف إال ٍب إنو ال يسع ا٤بشركْب إذا رجعوا إٔب اهلل  (ُ)

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ: ا٢بجة الداحضة عند اهلل بل يقولوف ٰبتجوا ُّذه

چ  ٺ
چ     پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ (ِ)

 ك (ْ) ((ىػا . (ّ)
بالقضاء ىو أف  االرض)) : يص  أعلى درجات الرضاربالقضاء فيقوؿ  اإلماـ ا٢بداد

مع تضييعها غركر  اكالرض، لتـز ٝبيع أحكامو تاىران ترضى بكل ما ٯبريو اللَّو عليك باطنان كت
 :أف التسليم كالرضى فيو األجر فقاؿاإلماـ ا٢بداد يرل ك . (ٓ) ((كفتنة

مىٍد كىتي ػػػػػػػػػلٍٍّم لًٍلمػػػػػػػػػػػػػػػكىسى   ***أىالى يىاصىاٍح يىاصىاٍح ال ٘بىٍزىٍع كىتىضجىٍر           ويجىرٍ ػػػػػػػقىاًديٍر كىي ٙبي
ىٍؤبى كىدىبػٍَّر ػػػػػػػػػػػكىكيٍن رىاىضي بً         

 (ٔ)األكركىالى تىٍسخىٍط قىضىا اهلٍل رىبٍّ اٍلعىًرٍش   *** مىا قىدَّرى ا٤ب
ما كقع من )): د يرل أف كل ما ٰبصل للعباد ىو األنفع كاألصلح ٥بم قاؿ اإلماـ ا٢بداك 

ألهنم ٓب ٰبيطوا ، ا٣بلق كفيو ًحكىم ال ٰبيط بعلمها، اللَّو ىو األصلح على أم كجو كافأفعاؿ 
ألم شيء يكوف : فيقوؿ، يىظين ُب الشيء أف األصلح خبلفو كإف كاف، علمان بكل شيء

ففيها حكم ، ككذلك ال حاجة إٔب ٫بو ا٢بيات كالعقارب، كإ٭با الفائدة ُب الثمر، الشوؾ
 (ٕ) ((أقل ا٢باؿ أف ال يبطر ا٣بلق إذا كاف كل شيء على ما أرادكا،ال ٰبيط ُّا الوىم، كمنافع
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 ػػػػػػًرٍ عى ػػػقىليب اص 

ى
 كىاٍرضى بًا٢بيكم ًمٍن رىبٍّك حىبل عىٍندٍؾ أىكمىرٍ  *** صىبػىرٍ ػػػػػػػػٍكتيوٍب كىاالَّ تى ػػػػػلىى ا٤ب

 جىرٍ ػػػػػػػػػػػػتىضى زًع كىالى قىطَّ ػػػػػػػػػػػػػػى ال تػيعىارضى كىالى ٘بى  *** فإف رىبٍَّك ًبك اٍلطى  ًمنىٍك كىاعىلٍم كأىٍخبػىرٍ  
 ػػػفىاف مىٍن يىسٍ  

ى
ىٍكتيوٍب يػيفٍ  ضكىالذَّم يػىرٍ  *** ط  يىظىفىرٍ ػػقىديكٍر مىا قى ػػػػػػػػخىطي ا٤ب

 جىرٍ ػػػػػػًلًح كىيي ػػػػػػػػػػػػػػػبًا٤ب
اٍف بًا٣بػػػػػػػٍف الأكىاٍعلًم    اللوىًح ًمٍن قػىبىل يىظىًهر ُبقىٍد جىرىل بيٍو قىلم  *** ّب كىالشىرػػػػػى قىضا قىدى كى

                                                           

 ُْٖاآلية األنعاـ:  سورة( ُ)
 َُٔسورة ا٤بؤمنوف اآلية  ( ِ)
 ُِ اآلية السجدة:  سورة( ّ)
 .ُٕٖ-ُٖٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ْ)
 .ٖٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
، ص  (ٔ)  . ٕٕا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ِّٔ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٕ)
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 بىّب اٍلميكىرى ػػػػػػػػٍوالىنا اٍلكى ػػػػػػػػػػػػجىل ذيك العىرًش مى  *** ٍؤجىرى ػػػػتمٍن كى ػػػً ميهيػػػػػػػػػلم للٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػسىلىًم ٍاألىًمٍر تىسى  
يليًك كىحى  

ٍه مىا ٢بىى ػػمىالكي ا٤ب  دَّر كىسىخَّرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ليو دىبػٍَّر كىقى ػػػػػػػػػػػػى لىوي ٍاألىمػػػػػػػػػػػػػػكي  *** ًد فىًيٍو ًمنى ذىرٍ ػػػػػػػػػػدى
أىلويا غىيػىريٍه البػَّرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػأليويه الى تىسػػػػػػػػػػػػكىاذٍكيركهي اسٍ  *** ٍفًع كىالض رٍ ػػػػػػػػػػفىاًٞبدىكهي اٍشكيركه ُب حىإبى النى  

(ُ) 
كال يطلب ، ألشياءٗبا أقامو اللَّو فيو من االعبد أف يرضى  الصوفية كىوكىنا مقاؿ لبعض 
كىذا ا٤بقاؿ فيو غموض  ألف اختيار اللَّو لعبده أحسن من اختياره لنفسو، ا٣بركج من ذلك

كبْب  ، ىذا ا٤بقاؿ كفك اإلشكاؿ الذم فيوكرٗبا ٰبتج بو العاصي كقد شرح اإلماـ ا٢بداد 
 :كي  يرضى العبد ٗبا أقامو اهلل فيو ككضع ثبلثة شركط لذلك حيث قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

األشياء  أنو ينبغي للعبد أف يرضى ٗبا أقامو اللَّو فيو من : و يقع كثّبان ُب كبلـ أىل التصوؼإن))
د كلكن ق، و لعبده أحسن من اختياره لنفسوألف اختيار اللَّ ، كال يطلب ا٣بركج من ذلك
امة اللَّو تعأب فمن الظلمة الغشىمة من ٰبتج بإق، ين من ا١باىلْبيلتبس األمر على بعض ا٤بغَب 

ككضعو ُب ، كيأخذكف ا٤باؿ من غّب ًحلٍّو، كمن ا٤بخلطْب الذين يعملوف الربا، لو فيما ىو فيو
اللَّو للعبد كإ٭با تكوف إقامة ، كذلك ُّتاف عظيم كضبلؿ مبْب، من ٰبتج ٗبثل ذلك، غّب حىقٍّو

كطالبان كراغبان ُب الَبقي إٔب ، كيكوف عامبلن بطاعة اللَّو، من األمور كاألحواؿ إذا كاف فيما ٰببو
كاعلم أنو يقع كثّبا ُب كبلـ أىل )) :اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ (ِ) ((ىو فوؽ حالو كمقامو ما

كال يطلب ا٣بركج ، األشياءأنو ينبغي للعبد أف يرضى ٗبا أقامو اهلل تعأب فيو من ، التصوؼ
كذلك ألف اختيار اهلل تعأب لعبده أحسن كأًب ، من ذلك ٕبكم ميل الطبع كاتباع ىول النفس

ألنو سبحانو ، كتدبّبه سبحانو للعبد أٝبل كأكمل من تدبّبه لنفسو، من اختيار العبد لنفسو
ا١باىلْب  كلكن قد يلتبس األمر على بعض ا٤بغَبين من، كألط  كأرحم، أعلم كأحكم
كأمر عاـ غّب ، فيظنوف أف إقامة اهلل ٥بم فيما ىم فيو ىو أمر مطلق غّب مقيد، كالغافلْب
كاالحتجاجات ، حٌب إنا قد نسمع على ألسنة بعضهم من الكلمات الشنيعة، ٨بصص

فمن الوالة الظلمة الغشمة من ٰبتج ، كال بينة بو، الداحضة ما ال أصل لو كال حجة فيو
كمن األغنياء كأبناء ، عأب لو فيما ىو عليو من الظلم للعباد كالفساد ُب الببلدبإقامة اهلل ت

من ٰبتج ، ككضعها ُب غّب حقها، الدنيا ا٤بتخبطْب ا٤بخلطْب ُب أخذ األمواؿ من غّب حلها

                                                           

، صا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظ ( ُ)  .ِٖٔـو
 .ِّٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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. كذلك ُّتاف عظيم كضبلؿ مبْب، ٗبثل ذلك من إقامة اهلل سبحانو كتعأب لو فيما ىو فيو
ىذا ىو ، هلل للعبد ال تكوف إال فيما ٰببو اهلل كيرضاه من األمور كاألحواؿكبيانو أف إقامة ا
 .الشرط األكؿ

 كسالكا سبيل مرضاة اهلل تعأب، أف يكوف فيما ىو فيو عامبل بطاعة اهلل تعأب( كالثاين) 
أف يكوف طالبا كراغبا ُب الَبقي إٔب ما ىو فوؽ حالو كمقامو من األحواؿ ( كالثالث) 

كعدـ ، ال ٲبنعو من ذلك إال العجز عنو، ا٤برضية ما كجد إٔب ذلك سبيبل كطريقا كا٤بقامات
 .كشهوات الطباع، كا٤بيل إٔب راحات النفوس، ليس ٦برد الكسل كالتسوي ، التمكن منو

 (ُ) ((ىػا فإهنا مهمة جدا كالسبلـ، فتأمل ىذه ا١بملة كأمعن النظر فيها
بالقدر كيضرب لنا األمثلة حٌب يفهم اإلنساف معُب كاإلماـ ا٢بداد يبطل قاعدة االحتجاج 

فيؤًمن ، ىذه األشياء ىي أفعاؿ العباد)) :ُب القضاء كالقدر قاؿ اإلماـ ا٢بداد  االختيار
، ل ٯبتهد كٱبتار األحسن حٌب ييغلبب، ٰبتج على اللَّو بالقضاء كالقدر كال، بأهنا من اللَّو
كما إذا ،  اللَّو فماذا ٙبتج بو ألف اختيارؾ من ًفٍعل، بومك اللَّو القضاء كالقدر فخذ كقد عىلَّ 

در حضر الطعاـ عندؾ كأنت جائع أك قىصىدؾ عدك من سبيع كغّبه كمعك سبلح كأنت قا
ر لك بأف فهو قىدٌ ، إف قدر اللَّو شيئان ىو يكوف: كتقوؿ، فتَبؾ ذلك فبل تأكل كال تقاتل

فاجتهد أنت ، حسن كاألسوأكبٌْب األ، ا٣بّب كالشركفىصَّل لك أنواع ، أعطاؾ االختيار كالقدرة
ألهنم ، كما عرفوٮبا، كمعك خصلتاف يعتل ُّما الناس، كال ٘بلس كتعتذر، كٙبىىرَّ ما ٰبسن
فيحتج بالقضاء ، كالتوبة، القضاء كالقدر: كال يعلموهنما، جاىل عن جاىل، أخذكٮبا ٔبهل

ما مع ا٤بعصية معصية أكر من تلك كاالحتجاج ُّ، مع التقصّب ُب حقوؽ اللَّو، لقدركا
كما جاء ُب طلب الرضا با٤بقدكر . كُب التوبة رٗبا تاب من بعض الذنوب فػىنىقضها، ا٤بعصية
أك مرض أك صحة أك ، أك ربح ُب ٘بارة أك خسراف، ِب ُب أمور الدنيا من فقر أك غُبىو يع

يرضى لعباده الكفر  و ال ألف اللَّ ، ال بأف ترضى بَبؾ كاجب أك فعل ٧بـر، موت كأمثاؿ ذلك
  (ِ) ((...كٓب يرضها لك ربك، فمن قاؿ لك ترضى لنفسك با٤بعصية، ككذلك فركعو

                                                           

 .ّٓا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص  ( ُ)
 .ِّٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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، لئلنساف إذا أراد أف ٱبتر نفسو ىل عندىا رضا بقضاء اهلل أـ ال اكيضع اإلماـ ا٢بداد معيار 
واب ناؿ الثكاحتسب فإف صر ، فليخترىا ُب ا٤بصائب كيرل ردة فعلها عند الصدمة األكٔب

رٌة)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ، جزع كتضجر خسر الثوابكإف 
ي
كأما ، ما الرضا إال باألقضية ا٤ب

ككذلك من يعمل على ما ، بل يظن أنو رضي بذلك عن اللَّوف، من كقع لو ما يريده فرضي بو
اللَّو فيما  كالبلـز عليك أف تيسىلٍّمى لقضاء ، فإف ىذا مبتدع، كيقوؿ ىذا مقٌدر علي، يهواه
ما عاد معك : فقاؿ، يو رضي اللَّو عنو رجل ضيق ا٢باؿكشكا إل، كتعملى بطاعتو، ىتكر 

، فإذا كافق األمر الرضى بالقضاء كالقدر، لكن بشرط موافقة األمر، اليـو إال الرضى كالتسليم
 .(ُ) ((ًبىَّ أمره

 :المصائب قسمان عند اإلمام الحداد
قسمها اإلماـ ا٢بداد إٔب قسمْب مصائب دنيوية من موت ا٤بصائب الٍب تنزؿ باإلنساف ك 

كما ،  كغّبىا كبْب كي  يتعامل اإلنساف مع ما ينزؿ بو كمصائب دينية من معاصو ، كمرض
كأما ا٤بصائب الٍب يؤجر  )):اإلماـ ا٢بداد  قاؿبْب معُب ما أصابك من سيئة فمن نفسك 

مهما صر ، من مرض كفاقة كموت كنقصعليها العبد فهي ما يصيبو ُب نفسو كمالو كأقاربو 
كأما مصائب الدين فأكثرىا معاصي يعاقب اإلنساف عليها كٲبقت ألهنا إ٭با تقع . كاحتسب

لعوقب  كاالختياركلو كقعت منو مصائب الدنيا بالقصد ، ُب الغالب ٗبقصد العبد كاختياره
على ذلك معاقبان  و كافتل  مالألو جرح نفسو أك كلده باختياره أك : مثاؿ ذلك. عليها
لكن موضع األجر منها ما كقع ، كأما اسم ا٤بصيبة فقد يعم الدنيوية منها كالدينية، كمأزكران 

جب  حب  خب      چ: كأما قوؿ اهلل تعأب، ختيار من العبد كصر هلل كاحتسبمن الدنيويات بغّب ا

فقد ، كقد ذكرت ذلك ُب سؤالك تستدؿ بو(ِ) چ مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث
: كذكر أىل التفسّب أف ا٤براد با٢بسنة ىا ىنا، لك حكاية عن أقواـ ٓب يرض قو٥بمذكر اهلل ذ

 : كمثلو قولو تعأب، دب كا٥بزٲبةمثل ا٣بصب كالنصر كالسيئة ضد ذلك من ا١ب

                                                           

 .ِّٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد ،  ( ُ)
 ٕٗ اآليةالنساء:  سورة  (ِ)
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

جب  حب  خب     مب    چ: كجلكأما قولو عز . إٔب غّب ذلك من اآليات ُب ىذا ا٤بعُب(ُ) چڇ

چ ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث
فإف للعلماء عن ذلك أجوبة من أحسنها قوؿ  (ِ)

 :يقولوف( فما ٥بؤالء القـو ال يكادكف يفقهوف حديثان ) إف بْب اآليتْب ٧بذكفان تقديره: بعضهم
كاإلماـ  (ّ) ((كا٢بذؼ كاإلضمار ُب القرآف معركؼ، اآلية( ما أصابك من حسنة فمن اهلل) 

كال يتمن ، إذا نزلت بوا٢بداد تكلم كبلما عجيبا عن ا٤بصائب ككي  يتعامل اإلنساف معها 
كىو احتجاج ، عند الشدائد كالببليا كا٤بصائب كما يقرر التذكّب،  نزك٥با ٕبجة أنو سيصر

 .كىذه مواق  ككلمات اإلماـ ا٢بداد ُب ا٤بصائب على النفس كليس احتجاجان ٥با
 :فقاؿ نفع اللَّو بو، ان فتعب عليو كثّب ، رجل مات لو ابن  اإلماـ ا٢بداد ذيًكر عند

اإلنساف يتسلى كما تتسلى فإف ، كإف ٓب يصر رجع إٔب التسلية، ال بد لئلنساف من الصر)) 
ىذا قد ، كالناس مع ا٤بوت إال مثل القافلة، مات آباء اإلنساف كاألًعزة عليو فقد، البهائم
كأف ٓب ،  كغفل الناس عنو، خركمن مات ما عاد عيًرؼ لو ، كىذا ٰبيىمٍّل، كىذا يسّب، حط
إذا كضع ا٤بيت ُب قره قالت ا٤ببلئكة ٤بن )) :فإنو كرد، فإف الناس ُب دعوة ا٤ببلئكة، يكن
ٍب ٓب  كا٤بصائب أكؿ ما تبدك عظيمة، (ْ) ((أنساكم اللَّو موتاكم، إرجعوا إٔب دنياكم: حضر

ك٥بذا زىد الصا٢بوف ، صائبكىذه الدنيا كثّبة الببليا كا٤ب، كلها  حٌب تفُب، تزؿ تضمحل
فصٌره كذكر لو قصة عركة ، رأل عليو أثر ا١بزع، رجبلن ذىب بصرهاإلماـ ا٢بداد ككلم . فيها

، ليدخره لو عنده، أخذ منو القليلكقد ي، إف اللَّو يعطي عبده الكثّب)) :ٍب قاؿ، بن الزبّب 
 كذيًكر أف ابن عباس ٤با ذىب بصره أنشد، ا٤باضية عندؾ كا٤بوجودةم اللَّو كتفكٍر ُب نع

                                                           

 َٓ اآليةالتوبة: سورة ( ُ)
 ٕٗ اآليةالنساء: سورة ( ِ)
 .ُٕٔ-ُٓٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  ( ّ)
إف مشيعي ا١بنازة قد ككل اهلل ُّم ملكا فهم مهتموف ٧بزكنوف حٌب إذا أسلموه ُب ذلك القر السيوطي: كلفظو  ( ْ)

م كيأخذكف كرجعوا راجعْب أخذ كفا من تراب فرمى بو كىو يقوؿ إرجعوا إٔب دنياكم أنساكم اهلل موتاكم فينسوف ميته
، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن عبدالسيوطي:  ، ُب شرائهم كبيعهم كأهنم ٓب يكونوا منو كٓب يكن منهم

 - ىػُُْٕ، ُلبناف، ط – ا٤بعرفة دار: حليب، ، الناشر اَّيد عبد: ٙبقيق ،كالقبور ا٤بوتى حاؿ بشرح الصدكر شرح
 .َُٖ/ُـ، ُٔٗٗ
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 ٌِب نورٮباػػػإف ييٍذًىًب اللَّو من عي ***هدل نور ػػػػػػػػػػساين كقليب للَّ ػػػففي ل
 (ِ) ((ىػا . (ُ)عقل زكي كقوؿ غّب ذم خطل ***أثور ػػػػػكُب فمي صاـر كالسي  م         
من فإف الغالب إف ، ابتليتي صرتي لو : كأنت ُب عافية ال تقل)) :اإلماـ ا٢بداد كقاؿ

كال تغَب ُب ، فإذا ابتليتى فاصر، كلكن اسأؿ اللَّو تعأب العافية، يدعي الصر مع اللَّو ييبتلىى
فكم من ، فلعلك لو ابتليتى ٓب تصر، فصركا، بلغ ُّم الببلء كل مبلغنفسك بأحواؿ أقواـ 

أك ، فَباه إذا ٙبرؾ لو ضرس، ٓب يصرفلما حل بو الببلء ، تي لو ابتبلين اللَّو لصر : قائل
إهنم انكشفت ٥بم اآلخرة ف، كأما أكلئك الذين صركا، هرانان بات س، ضىرىب عليو عرؽ

كدانوا أنفسهم فلم يعبأكا بالرفاىية كاستوت ىي كالشدة ، فلم يبالوا بالببلء، فشاىدكىا
 .(ّ) ((عندىم

كأما ذكر القضاء كالقدر كالتذكّب بو عند الشدائد كالببليا )) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
ألف العبد ا٤ببتلى ، كىو احتجاج على النفس كليس احتجاجان ٥با، كا٤بصائب فبل بأس بو

كأنو بذلك الببلء سبق عليو الكتاب من ، كا٤بصاب إذا علم أف ا٤ببتلي لو ىو رب و الرحيم بو
ضا فيحملو العلم بذلك على الرٍّ ، كثّب ك لو صبلح كخّبق كأيقىنى أف ضمن ذلاهلل تعأب ٙبقَّ 

فقد كضح كتبْبَّ لك أف االحتجاج بالقدر عند األمر كالنهي . كالتسليم هلل ا٢بكيم العليم
قاؿ ، كلكن ٤بن يعقل عن اهلل تعأب، كعند الببلء كا٤بصائب نافع، فاحذره، ٧بظور كمذمـو
﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ: اهلل تعأب

                                  ﯀  ﯁      

 كإف تذكر العبد عند ا٤بصائب كالببليا ما كعد اهلل عليها من(ْ) چ  ڭ   ڭ  ڭ 
كىو أنفع لعامة ا٤بسلمْب كأقرب ، فذلك حسن، كالكفارات للسيئات، الدرجات كا٢بسنات

النظر إٔب العلم األزٕب كالقضاء كالقدر السابق يفتقر إٔب فطنة كبصّبة ٱبلو ألف ، إٔب أفهامهم
كمن . ككذلك الوعيد، ٖببلؼ الوعد األخركم فإف كل أحد يفهمو، عنها كثّب من الناس

                                                           

 .ْٖٖ/ ْالصغّب،  ا١بامع شرح القدير ا٢بدادم: فيض ( ُ)
 .ِٔٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ِٕٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد   (ّ)
 ِّ-ِِاآلية ا٢بديد:  سورة( ْ)
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كعند ، لطاعاتكعند ا، د عاـ ا٤بنفعة عند الببليايأجل ذلك كاف التذكّب بالوعد كالوع
اب اهلل تعأب كسنة رسولو صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم ك٥بذا ترل كتا٤بعاصي كغّب ذلك 

فافهم ىذه ا١بملة كتأملها ترشد ، كالوعظ كالتذكّب ُّما، مشحونْب بذكر الوعد كالوعيد
 (ُ) ((قا كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم . على اهلل إف اهلل ٰبب ا٤بتوكلْبكتوكل 

 :الرضاالدعاء واإللحاح ال يقدح في : ثالثا
 كرسولنا ،  دعوا اهلل كسألوهعليهم السبلـ كاألنبياء ٝبيعا ،  لدعاء عبادة تعبد اهلل ُّا عبادها

 :  ككاف من دعائو عليو الصبلة كالسبلـ،  بالقضاء سأؿ اهلل الرضا
كتوفِب إذا ، أحيِب ما علمت ا٢بياة خّبا ٕب، كقدرتك على ا٣بلق، اللهم بعلمك الغيب)) 

كأسألك كلمة ا٢بق ُب ، اللهم كأسألك خشيتك ُب الغيب كالشهادة، خّبا ٕبعلمت الوفاة 
كأسألك قرة عْب ، كأسألك نعيما ال ينفد، كأسألك القصد ُب الفقر كالغُب، الرضا كالغضب

كأسألك لذة النظر ، كأسألك برد العيش بعد ا٤بوت، بعد القضاء كأسألك الرضا، قطعال تن
، اللهم زينا بزينة اإلٲباف، كال فتنة مضلة، ُب غّب ضراء مضرةكالشوؽ إٔب لقائك ، إٔب كجهك

 (ِ ) ((كاجعلنا ىداة مهتدين
ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر ؛ إف اهلل تعبد العباد بالدعاء))  :  -رٞبو اهلل-كقاؿ الغزإب

كما أف   كيكوف ذلك جبلء للقلب كسببا لتواتر مزايا اللط ،  كخشوع القلب كرقة التضرع
ٞبل الكوز كشرب ا٤باء ليس مناقضان للرضا بقضاء اهلل تعأب ُب العطش كشرب ا٤باء طلبان 
إلزالة العطش مباشرة سبب رتبو مسبب األسباب فكذلك الدعاء سبب رتبو اهلل تعأب كأمر 

  :قاؿ رسوؿ اهلل: رضي اهلل عنها قالت، كعن عائشة (3) ((بو
 يـو بدر للنيب  كقاؿ أبو بكر الصديق ، (4 ) ((ُب الدعاءإف اهلل عز كجل ٰبب ا٤بلحْب ))
كىذا اإل٢باح ٗبا فيو رضاه كالقرب منو  (ُ)  ((فقد أ٢بحت على ربك، حسبك يا رسوؿ اهلل))

                                                           

 .ٕٖ-ٖٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ُ)
: ٙبقيق ،للنسائي الصغرل السنن ،ا٣براساين، النسائي شعيب بن أٞبد الرٞبن عبد ( أخرجو النسائي ُب سننو: أبو(ِ
ـ، رقم ا٢بديث ُٖٔٗ – قَُْٔ، ِحلب، ط – اإلسبلمية ا٤بطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد

َُّٓ ،ّ/ْٓ. 
 .ّْٓ/ْ(  الغزإب: إحياء علـو الدين، (ّ
 .ّْٔ/ِ، َُّٕ( أخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف: رقم ا٢بديث ( ْ
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 .  ال يقدح ُب مقاـ الرضا ألنو عبودية حقة هلل
بل ىو من الرضا كاعلم أف الدعاء كاإل٢باح فيو ال يقدح ُب الرضا )) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ   

كالدعاء معرب عن التحقق بالتوحيد كىو لساف العبودية كعنواف التحقق بالعجز كاالضطرار 
، كعلى غاية القرب من اهلل حصل، كمن ٙبقق ُّذه األكصاؼ عرؼ ككصل، كالذؿ كاالفتقار

كسبلح ا٤بؤمن كنور السماكات  (ِ) ((إف الدعاء مخ العبادة)) :كقد كرد عن رسوؿ اهلل
ڄ  ڄ   چ: كقاؿ موالنا جلت قدرتو. أف من ال يسأؿ اهلل يغضب عليهمك كاألرض 

چڄ  ڃ  ڃ
من  كما كقع من ا٣بليل (ْ) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ (ّ)

اإلمساؾ عن الدعاء حْب طرح ُب النار إ٭با ذلك لسرٍّ ٱبتص بتلك ا٢باؿ كإال فقد حكى اهلل 
، بل ٓب ٰبك عن أحد من األنبياء أكثر ٩با حكاه عنو عديدة من كتابو عنو الدعاء ُب مواضع

دقيق كال جليل  فتفقو ُب كتاب اهلل كاستخرج العلـو منو فإهنا ٔبملتها مودعة فيو ال يشذ منها
ڦ  ڦ   چ(ٓ) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ: قاؿ اهلل تعأب، كال جلي كال خفي

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 .(ٕ)(( ىػا (ٔ)

ُب معُب نسألك ))  :الغموض ُب معُب الدعا للشاذٕب فقاؿ ا٢بداد اإلماـكما كضح 
،  ؿ اللط  ُب ذلكأكلكن يس، ف ا٤بقدكر ال راد لوأ: معناه، يما ٘برم بو ا٤بقاديراللط  ف

كلكن نسألك التأييد بركح منك ، ال نسألك دفع ما تريد: (ٖ)كما قاؿ أبو ا٢بسن الشاذٕب
                                                                                                                                                                      

 .ُْ/ْ، ُِٓٗ، رقم ا٢بديث ، كالقميص ُب ا٢بربباب ما قيل ُب درع النيب ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: (ُ
، رقم ا٢بديث ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث ابن ٥بيعة أخرجو الَبمذم ُب سننو: كقاؿ (ِ)

ُّّٕ ،ٓ/ْٓٔ. 
 َُٖ اآليةاألعراؼ: سورة ( ّ)
 َٔ اآليةغافر: سورة ( ْ)
 ّٖ اآليةاألنعاـ: سورة ( ٓ)
 ٖٗ اآليةالنحل: سورة ( ٔ)
 .ُٖٖ-ُٕٖا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ٕ)
، سكن شاذليةالطائفة الإليو تنتسب  الصوُب، الزاىد، ا٤بغريب( أبو ا٢بسن علي بن عبد اهلل بن عبد ا١ببار الشاذٕب ٖ)

التونسية كنسب  شاذلة ، كسكن مدينةتونس، تفقو كتصوؼ ُب الغماريةبقبيلة األٟباس  ىػُٕٓ، كلد اإلسكندرية
ينظر .ىػٔٓٔمتوجها إٔب بيت اهلل ا٢براـ ُب أكائل ذم القعدة  عيذاببصحراء  ٞبيثرةإليها، كتوُب الشاذٕب بوادم 
 .ِّّ/ِّالذىيب: سّب أعبلـ النببلء، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:571_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:656_%D9%87%D9%80
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كأما قبلو فإنو عاـز ، فذلك عند ا٢باجة إٔب الرضا، نسألك الرضا بعد القضاءكأما ، فيما تريد
كقبل ا٤بوت ، كأما برد العيش بعد ا٤بوت فذاؾ شيء آخر، كما يدريك عند حصولو، عليو

كدعا النيب صلَّى اهلل عليو ك ، كما يبغض الدنيا،  فمن سألو اللَّو كرىو اللَّو منو، يرغبو ُب الدنيا
، ككذا دعا بذلك ألنس بن مالك، بكثرة ا٤باؿ كاألىل: ذاؾ الرجل الذم يكرىوآلو كسلَّم ل

كذاؾ ٖببلفو ، إف ىذا دعاءه مع احملبة بسؤاؿ امرأة صا٢بة فصار نافعان ؟ ، فما الفرؽ بينهما
 ((فصار ضاران 

(ُ). 
 : ُب طلب اللط  كالرضى بالقضاء فقاؿ اإلماـ ا٢بدادكاما احسن ماقالو 

كالل ط ي نىرجيو كحيٍسني الصًَّر ًإرشىادي  ***كقد رضينا قضاءى اهلًل كىي ى قىضىى           
(ِ) 

، الدعاء مطلوب)) : عن االسرار كا٢بكم ا٣بفية ُب الدعاء فيقوؿ اإلماـ ا٢بداد يكش ك 
، ال يعلموف الغيب، كىناؾ أصناؼ من ا٤بخلوقات، و إتهار االفتقار من العبد لسيدهألف في
ألف ا٤ببلئكة ٰببوف من ، من مبلئكة كشياطْب، ٥بم أحواؿ الناس إال بدعائهمظهر كال ت

ياطْب يكرىوف كالش، فيفرحوف ٥بم بذلك، الناس العبادة كالدعاء كإتهارىم افتقارىم إٔب رُّم
االفتقار بالدعاء سركر  فيحصل بظهور، كيفرحوف ٥بم بَبكو، كيثبطوهنم عنو، ذلك منهم
لشياطْب ٯبركنو ا، بْب ىذين الصنفْب كال يزاؿ اإلنساف مشبوحان ، ْبكإرغاـ الشياط، ا٤ببلئكة

فإف غلبت ا٤ببلئكة جرتو من ، ٤ببلئكة ٯبركنو من أعلى بالطاعاتكا، من أسفل با٤بعاصي
جتذبتو من أيدم ا، كإف غلبت الشياطْب، لى عليْبأيدم الشياطْب من أسفل سافلْب إٔب أع
 .(ّ) ((كالعياذ باللَّو تعأب، ا٤ببلئكة من عليْب إٔب أسفل سافلْب

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِّّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد  ( ُ)
، ص  (ِ)  .ُِٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .َُُ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  (ّ)
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 :والمشيئة في أفعال العبادمنهج اإلمام الحداد : الثاني المطلب
 :مذىب اإلمام الحداد في أفعال العباد: أوال

كعلم ، فقد علم اهلل ما سيخلقو من عباده، ال ٱبرج العباد كأفعا٥بم عن غّبىا من ا٤بخلوقات
كمضى قدر اهلل ، كخلقهم اهلل كما شاء، اللوح احملفوظككتب كل ذلك ُب ، ما ىم فاعلوف

كأضل مىن  ، كىدل مىن كتب اهلل لو السعادة، فعملوا على النحو الذم شاءه فيهم، فيهم
كعلم أىلى النار كيسرىم لعمل ، كعلم أىلى ا١بنة كيسرىم لعمل أىلها، كتب عليو الشقاكة

 .أصرح ُب الداللة ُب ىذه ا٤بسألةي كثّبة كىكالنصوص الٍب ُب الداللة على ىذا  . أىلها
 چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ: قاؿ تعأب

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ چ: تعأب كقاؿ (ُ)
(ِ) 

جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت  مت  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح   چ: كقاؿ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  چ: كقاؿ (ّ) چمحجخ  حخ      مخ  جس   حس  خس

 چ  جئ
ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ     چ: تعأب كقاؿ (ْ)

 چۋ
كجاءت أحاديث كثّبة تواتر معناىا على أف رب العباد علم ما العباد  (ٓ)

، السعادة كالشقاء كعلم ما سيصّب إليو العباد من، كقٌدر ذلك كقضاه كفرغ منو، عاملوف
( لواعملوا فكل ميسر ٤با خلق ) أف القدر ال ٲبنع من العملكأخرت مع ذلك كلو 

: كثّبة منها  األحاديث الدالة على أف أعماؿ العباد جفَّت ُّا األقبلـ كجرت ُّا ا٤بقاديرك 
يا : قاؿ جاء سراقة بن مالك بن جعشم : قاؿ ركل مسلم ُب صحيحو عن جابر 

كجرت ، أفيما جىفَّت بو األقبلـ؟ فيما العمل اليـو، بٌْب لنا ديننا كأنٌا خلقنا اآلف، رسوؿ اهلل
: بل فيما جفَّت بو األقبلـ كجرت ُّا ا٤بقادير قاؿ، ال :قاؿ؟ أـ فيما يستقبل، قاديربو ا٤ب

 (ٔ) ((كل عامل ميسَّر لعملو: اعملوا فكلٌّ ميسر  كُب ركاية: فقاؿ؟ ففيم العمل

                                                           

 ٔٗاآلية: الصافات: سورة ( ُ)
 ِٓاآلية: القمر:  سورة( ِ)
 ُُاآلية: فاطر:  سورة( ّ)
 ُٖٕاآلية: األعراؼ:  سورة( ْ)
   ُِٓاآلية: النحل:  سورة( ٓ)
 .ََِْ/ْ، ِْٖٔرقم ا٢بديث أخرجو مسلم ُب صحيحو: باب كيفية خلق اآلدمي ُب بطن أمو،  (ٔ)
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فأتانا رسوؿ اهلل  (ُ)كنا ُب جنازة ُب بقيع الغرقد: قاؿ كركل مسلم ُب صحيحو عن علي 
 كمعو ٨ًبٍصىرةه ، فقعد كقعدنا حولو

ما منكم : ٍب قاؿ، فنٌكس فجعل ينكث ٗبخصرتو، (ِ)
كإال قد كتبت ، إال كقد كتب اهلل مكاهنا من ا١بنة أك النار، ما من نفس منفوسة، من أحد

؟ كندع العمل، أفبل ٭بكث على كتابنا، يا رسوؿ اهلل: فقاؿ رجل: قاؿ. شقٌيو أك سعيدة
كمن كاف من أىل ، فسيصّب إٔب عمل أىل السعادة، من كاف من أىل السعادة: فقاؿ

أٌما أىل السعادة فييسركف ، فقاؿ اعملوا فكل ميسر. الشقاكة فسيصّب إٔب عمل أىل الشقاكة
ہ  ہ  ہ   چ: ٍب قرأ. كأٌما أىل الشقاكة فييسركف لعمل أىل الشقاكة، لعمل أىل السعادة

﮺    ﮹   ﮷  ﮸  ﮶  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ۓ   ے  ۓ  ے     ھ  ھ  ھھ  

خلق خلقو ُب  -عز كجل  -ُب حديث آخر  أفَّ اهلل  كبْب الرسوؿ ، (ْ)(( ّ) چ ﮻
كمن أخطأه ضل فلذلك ، فمن أصابو من ذلك النور اىتدل، فألقى عليهم من نوره، تلمة

 (ٓ). أقوؿ ج َّ القلم على علم اهلل
 (ٔ) ((اهلل يصنع كل صانع كصنعتو)) :قاؿ النيب: قاؿ كمن السنة حديث حذيفة 

كبا١بملة فكل دليل ُب القرآف على التوحيد فهو دليل على القدر كخلق أفعاؿ العباد ك٥بذا   
اإلٲباف بالقدر نظاـ التوحيد فمن  )) :كاف إثبات القدر أساس التوحيد قاؿ ابن عباس

إف أفعاؿ العباد كلها )) :-رٞبو اهلل-قاؿ البللكائيك  (ٕ)(( كذب بالقدر نقض تكذيبو التوحيد
 ؟ما قولكم ُب أفعاؿ العبادئل اإلماـ ا٢بداد كس(ٖ) ((٨بلوقة هلل عزَّ كجلَّ طاعتها كمعاصيها

اعلم كفقك اهلل تعأب أف مذىبنا كالذم نعتقده كندين اهلل )) :كنفع بو اإلسبلـ، فأجاب 
إال بقضاء اهلل تعأب كقدره كإرادتو ، أف ال يكوف كائن من خّب كشر كنفع كضر، تعأب بو

                                                           

 بقيع الغرقد: مقرة أىل ا٤بدينة. (ُ)
 ( ا٤بخصرة: عصا صغّبة.ِ)
 َُ - ٓاآلية: الليل:  سورة (ّ)
 .َِّٗ/ ْ، ِْٕٔ رقم ا٢بديثأخرجو مسلم ُب صحيحو: باب كيفية خلق اآلدمي ُب بطن أمو، ( ْ)
 .ِٔ/ٓ، ِْٖٔأخرجو الَبمذم ُب سننو: كقاؿ حديث حسن، رقم ا٢بديث ( ٓ)
 .ِٖٓ/ ٕ، ِّٕٖأخرجو البزار ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ٔ)
 كا٢بكمة كالقدر القضاء مسائل ُب العليل شفاء، ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ابن القيم: ٧بمد ( ٕ)

 .ٓٔـ، ص ُٖٕٗ/ىػ ُّٖٗا٤بعرفة، بّبكت، لبناف، بدكف ط،  دار: كالتعليل، الناشر
 .ُّٓحنيفة، ص  أيب اإلماـ عند الدين ا٣بميس: أصوؿ ( ٖ)
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كعندنا لذلك من النصوص السمعية الواضحة ، كمشيئتو فما شاء كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن
ككتب أئمتنا  وُب الكتاب كالسنة كمن الراىْب العقلية ا٤بسلمة عند كل ذم بصّبة ما ٯبل عن

 (ُ) ((الدين طافحة بذلك كىي ُب أيديكم الٍب ألفوىا ُب علم أصوؿ
مدبٍّر ، مريد للكائناتكأنو تعأب )) :عقيدتو ا١بامعة قولومن صميم اإلماـ ا٢بداد كما جعل
 فما، إال بقضائو كمشيئتو، أك نفع أك ضيرٍّ ، أنو ال يكوف كائن من خّب أك شرٍّ ك ؛ للحادثات
أك ، لى أف ٰبيىرٍّكوا ُب الوجود ذرةن كلو اجتمع ا٣بلق كل هم ع؛ كما ٓب يشٍأ ٓب يكن، شاءى كاف

 :كلئلماـ ا٢بداد ىذا البيت ا١بامع لقدرة ا٤بكوف (ِ) ((لعجزكا عنوييسىكٍّنيوىا دكف إرادتو 
اًئنه  كىالى               اًئنه قىٍد كىافى أىٍك ىىوى كى ًسوىل ٗبيرىاًد اهللى ًمٍن غىٍّبً حىاًصرً  ***كى

(ّ) 
 كلكي يثبت اإلماـ ا٢بداد ىذه العقيدة جاء ُب أذكار ا٤بساء الٍب رتبها ىذا الذكر

  (ْ)كا٣بّب كالشر  ٗبشيئة اهلل. . كا٢بمد هللبسم اهلل 
 : قاؿفمظهر كتنزؿ، رغم أهنا كلها من عند اهلل لطاعة كا٤بعصية أف ل اإلماـ ا٢بدادكبْب 
كلكن الطاعة مظهر نور كخّب ، إرادة اللَّو تعأب، رة اإلرادةاألشياء كلها صادرة من حض))

لمة كتػىنػىز ؿ إٔب حضرة كا٤بعصية مظهر نار كت، ا٤بؤمنْبإٔب حضرة ، رة ا٤ببلئكةكتػىنػىز ؿ إٔب حض
 (ٓ) ((كال عذر مع االختيار ُب ٘باكز األحسن إٔب ضده، إٔب حضرة الفاسقْب، الشياطْب

 :أراء اإلمام الحداد في القدرية والجبرية: اثاني
كليس لو ا١برية الذين قالوا إف العبد ٦بر على عملو : إحداٮبا: كقد ضل ُب القدر طائفتاف

 . فيو إرادة
س ٤بشيئة اهلل تعأب كلي، القدرية الذين قالوا إف العبد مستقل بعملو ُب اإلرادة كالقدرة: الثانية

 .ثرأكقدرتو فيو 
أثبت للعبد إرادة  فإف اهلل تعأب: أما الشرع: بالشرع كالواقع( ا١برية) كالرد على الطائفة األكٔب

 :تعأب كأضاؼ العمل إليو قاؿ اهلل، كمشيئة
                                                           

 .ُُٖا٢بداد: النفائس العلوية، ص  ( ُ)
 .ُْٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ِ)
، ص ( ّ)  .ِٗٔا٢بداد، ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ا٢بداد: راتب اإلماـ ا٢بداد . ( ْ)
 .ُّْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
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ڄ  ڄ  ڄ   چ: كقاؿ(ُ) چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ 

 (ِ) چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
 (ّ) چمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ چ: كقاؿ. اآلية

، ارية الٍب يفعلها بإرادتو كاألكلفإف كل إنساف يعلم الفرؽ بْب أفعالو االختي: كأما الواقع
كالسقوط من ، كبْب ما يقع عليو بغّب إرادتو كاالرتعاش من ا٢بمى، كالبيع كالشراء، كالشرب
كُب الثاين غّب ٨بتار كال مريد ٤با كقع ، فهو ُب األكؿ فاعل ٨بتار بإرادتو من غّب جر، السطح
 : بالشرع كالعقل( القدرية) كالرد على الطائفة الثانية. عليو

كقد بْب اهلل تعأب ُب  ، توككل شيء كائن ٗبشيئ، كل شيءالق  فإف اهلل تعأب خ: أما الشرع
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤ   چ: كتابو أف أفعاؿ العباد تقع ٗبشيئتو فقاؿ تعأب

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 چڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹ    چ: كقاؿ تعأب(ْ)

 چڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹ  ڤ     ڤ
فإف الكوف كلو : كأما العقل (ٓ)

كال ٲبكن للمملوؾ أف ، كاإلنساف من ىذا الكوف فهو ٩بلوؾ هلل تعأب، ٩بلوؾ هلل تعأب
 .يتصرؼ ُب ملك ا٤بالك إال بإذنو كمشيئتو

كٝبيع أفعاؿ العباد من ا٢بركة كالسكوف كسبهم على )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ أبو حنيفة
كالطاعات كلها كانت ، ا٢بقيقة كاهلل تعأب خلقها كىي كلها ٗبشيئتو كعلمو كقضائو كقدره
كا٤بعاصي كلها بعلمو ، كاجبة بأمر اهلل تعأب كٗبحبتو كبرضاه كعلمو كمشيئتو كقضائو كتقديره

 .(ٔ) ((كقضائو كتقديره كمشيئتو ال ٗبحبتو كال برضائو كال بأمره

                                                           

 ُِٓاآلية: آؿ عمراف:  سورة(ُ)
   ِٗاآلية: الكه :  سورة( ِ)
 ْٔاآلية: فصلت:  سورة( ّ)
   ِّٓاآلية: البقرة:  سورة( ْ)
 ُّاآلية: السجدة:  سورة (ٓ)
 .ّْٓحنيفة، ص  أيب اإلماـ عند الدين ا٣بميس: أصوؿ ( ٔ)
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كمذىبنا برزخ بْب )) :فيقوؿ  كأنو مذىب أىل السنة كا١بماعةكيبْب اإلماـ ا٢بداد مذىبو 
أحدٮبا مذىب ا١برية القائلْب أف العباد ٦ببوركف على ما يأتوف كيذركف مقهوركف : مذىبْب

كىذا ، تضاىي أفعا٥بم أفعاؿ الناسي كا٤بكره بل أفعاؿ اَّنوف كالنائم، مضطركف ُب كل حاؿ
 .لو ٓب يدؿ دليل على كونو باطبلن ، ا٤بذىب يعرؼ بطبلنو ببديهة العقل

كأهنم إف شاءكا فعلوا ؛ خلق ٥بم، االختياريةمذىب ا٤بعتزلة القائلْب أف أفعاؿ العباد : كالثاين
 .كإف شاءكا تركوا

إذ ال يعزب عن عاقل ، كأما ىيئة الكسب الذم نقوؿ بو فهو شيء يعرفو اإلنساف من نفسو
غّب  االختياريةكُب ، منها ٦ببور االضطراريةكأنو ُب ، ريةكاالختيا االضطراريةالفرؽ بْب أفعالو 

كال يصح اإلٲباف ، كالذم ذكرناه من مذىبنا أكال ٯبب عندنا اعتقاده كاإلٲباف بو، مستقل
 .ال يكوف إال بقضاء اهلل تعأب كمشيئتو سبحانو كىو أف كل شيء أم شيء كاف، بدكنو

ك٫بذره الوقوع ُب ، على التشمّب ُب الطاعةكمع ذلك فنحن ٫بب ا٤بطيع كنثِب عليو ك٫بثو 
كندعوه إٔب الطاعة ، كنبغض العاصي كننهاه عن ا٤بعصية بإثابة اهلل تعأب لو: كنقوؿ، ا٤بعصية
كنأمر با٤بعركؼ كننهى عن . ٗبعاقبة اهلل تعأب لو كنقيم ا٢بدكد كنرفع ا٤بظآب إٔب الوالة: كنقوؿ
قاؿ ىذا بقضاء اهلل ؟ تٓب عصي: ندما يقاؿ لوكنعد قوؿ العاصي منا إذا قاؿ ع، ا٤بنكر
 (ُ) ((من أعظم الذنوب، كقدره

ذىب القدرية خّب من مذىب م)) :يرجح افضل الشرين كيعلل ذلك بقولو  كاإلماـ ا٢بداد
رين فإهنم عطلوا كأما اآلخ، األكلْب إ٭با نسبوا ألنفسهم قدرةألف ، كإف كانا باطلْب، ا١برية

ا١بارم على ألسن كمذىب ا١برية ىو الغالب ، كىذا ىو الزندقة بعينها، األحكاـ الشرعية
أليس أحدىم ، لكوهنم ال يعرفوف العلم، م زنادقة إال أهنم ما علموا بذلكفه، العامة كأفعا٥بم
 كما جعل اللَّو، كلكنو ُب ذلك ٨بتار، كىو بقضاء اللَّو كقدره، كيفعل باختياره، يأكل باختياره
كىو ، كاألسباب من اللَّو تعأب، إال ليختار ما اختاره اللَّو، ئلنساف اختياران سبحانو كتعأب ل
ا٤بنهيات ُب كل ما لو كينتهي عن ، ليفعل من األمور الشرعية ا٤بطلوبف، الفاعل ُب الفعل

أحدٮبا ، فما الفرؽ ُب رجلْب، و العذر حينئذكإذا ذىب عنو االختيار حصل ل، اختيار فيو
كيقاؿ ىو ، نو ييصلَّى عليو كٯبهز كييدعى لوحٌب إ، تو عن ذلك كماتسقط ُب بئر مع غفل

                                                           

 .ُُٗا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  (ُ)
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ىل يكوف مثلو ُب ، آخر ٗبدح ذلك رمى بنفسو ُب البئرٍب إذا ٠بع ، ٩بدكحكحالو ، شهيد
كلو عطل الناس األحكاـ كاعتلوا ؛ ابمستوجبان للعق، بل يكوف مذمـو ا٢باؿ، ال؟ ، ٤بدحا

 .(ُ) ((كالبهائمبالقضاء كالقدر لبقيوا مثل ا٢بمّب 
ريػػػػة كا١بىٍريػػػػة  اإلمػػػػاـ ا٢بػػػػداد كقػػػػاؿ إف بعػػػػض  )):فػػػػذكر، بعػػػػدما ا٪بػػػػر الكػػػػبلـ إٔب ذكػػػػر القىدى

، ىػػا أنػػا قمػػت بنفسػػي كقعػػدت: فقػػاؿ، ليحاجػػو فقػػاـ القىػػدىرم كقعػػد، الصػػا٢بْب جػػاءه قىػػدىرم
احملتجػػوف أمػػا ا١بريػػة ك ، فانقطعػػت حجتػػو، فػػراـ القيػػاـ فلػػم يسػػتطع، قػػم إذان ف: فقػػاؿ لػػو الصػػاّب

تكػذب علػى : فنقوؿ لو، إ٭با أقامِب اللَّو ٥با: كقاؿ، فإذا قاـ أحدىم للمعصية ٨بتاران ، على اللَّو
كلكػن اللَّػو تركػك مػن ، افعلهػاكمػن قػاؿ لػك ، كال نػراؾ مكرىػان عليهػا، إف اللَّو هنػاؾ عنهػا، اللَّو
 .(ِ) ((فأخذ بيدؾ الشيطاف فىجىرَّؾ إليها، حفظو
 چ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چقولو تعأب كُب 

وئ   چ -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ القرطيب(ّ)

ال يسألو . قاؿ ابن جريج ا٤بعُب. قاصمة للقدرية كغّبىم  (ْ) چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
ال يؤاخذ على : كقيل، ألهنم عبيد، ا٣بلق عن قضائو ُب خلقو كىو يسأؿ ا٣بلق عن عملهم

أٰبب ربنا أف : أف رجبل قاؿ لو يا أمّب ا٤بؤمنْب كركم عن علي ؛ أفعالو كىم يؤاخذكف
أرأيت إف منعِب ا٥بدل كمنحِب الردل أأحسن إٕب أـ : قاؿ؟ أفيعصى ربنا قهرا: قاؿ؟ يعصى
: ٍب تبل اآلية. كإف منعك فضلو فهو يؤتيو من يشاء، إف منعك حقك فقد أساء: قاؿ؟ أساء

٤با بعث اهلل عز كجل موسى  :قاؿ كعن ابن عباس ؛ ال يسئل عما يفعل كىم يسئلوف
كلو ، لو شئت أف تطاع ألطعت، اللهم إنك رب عظيم: قاؿ، كأنزؿ عليو التوراة، ككلمو

؟ كأنت ٙبب أف تطاع كأنت ُب ذلك تعصى فكي  ىذا يا رب، شئت أال تعصى ما عصيت
 .(ٓ)إين ال أسأؿ عما أفعل كىم يسألوف: فأكحى اهلل إليو

 -رٞبػػو اللَّػػو تعػػأب-اإلمػػاـ السػػيوطي كمػػا ركاه ذكػػر اإلمػػاـ ا٢بػػداد حػػديث ابػػن عبػاس  كقػد
ػػا يػىٍفعىػػلي ) :عنػػد قولػػو تعػػأب، لػػدر ا٤بنثػػور ُب التفسػػّب با٤بػػأثورُب ا عػػن ابػػن عبػػاس ( الى ييٍسػػئىلي عىمَّ

                                                           

 .ُُْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ِّْ/ُا٤برجع السابق:  (ِ)
   ِّ : اآلية األنبياء سورة (ّ)
   ِّاآلية: األنبياء:  سورة (ْ)
 .ِٕٗ/ُُالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ٓ)
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إنػك رب اللَّهػم : قػاؿ، كأنػزؿ عليػو التػوراة، ٤با بعػث اللَّػو موسػى )) :رضي اللَّو عنهما قاؿ
كأنػػت ٙبػػب أف ، لػػو شػػئت أف ال تيعصػػى مػػا عيصػػيتك ، كلػػو شػػئت أف تطػػاع أليطعػػت، عظػػيم
ٍب ، و إليو إين ال أيسػأؿ عمػا أىفعػلفأكحى اللَّ ، فكي  ىذا يارب، ُب ذلك تيعصى كأنت، تطاع

فأبػت نفسػػو حػٌب سػػأؿ أيضػان فػػأكحى ، فأجابػو إين ال أيسػػأؿ عمػا أىفعػػل، سػأؿ عيزىيٍػػر مثػل ذلػػك
تطيع أف تصيػرَّ صيػرَّةن أتسػ: فقػاؿ، نفسو حٌب سأؿ أيضػان  فأبت، و إين ال أيسأؿ عما أىفعلو إلياللَّ 

 قػػاؿ، ال: قػػاؿ، فتسػػتطيع أف ٘بػػيء ٗبكيػػاؿ مػػن الػػريحأ: قػػاؿ، ال أسػػتطيع: قػػاؿ، مػػن الشػػمس
فهكػػذا ال تقػػدر قػػاؿ ، ال: قػػاؿ، بقػػّباط: قػػاؿ، ال: قػػاؿ، أفتسػػتطيع أف ٘بػػيء ٗبثقػػاؿ مػػن نػػور

أف أ٧بػو ا٠بػك  إال، عما أفعل أمػا إين ال أجعػل عقوبتػكإين ال أيسأؿ ، عنوعلى الذم سألت 
فلمػا ، كىػو نػيب، فلػم يػذكر فػيهم، فمحػا ا٠بىػو مػن األنبيػاء، فبل تذكر فيهم، من ديواف األنبياء
ػػو ا، كرأل منزلتػػو مػػن ربػػو، بعػػث اللَّػػو عيسػػى كيػػرمء ، لكتػػاب كا٢بكمػػة كالتػػوراة كاإل٪بيػػلكعىلَّمى

إٔب آخػر مػا ، اللَّهم إنك رب عظػيم: سأؿ ربو عن ذلك فقاؿ، يي ا٤بوتىكاألبرص كٰباألكمو 
، كأنػػت عبػػدم كرسػػوٕب، إين ال أيسػػأؿ عمػػا أفعػػل، فػػأكحى اللَّػػو إليػػو، تقػػدـ مػػن سػػؤاؿ موسػػى
لػئن ٓب تنتػو ، ٍب قلػت لػك كػن فكنػت، خلقتك من تراب، كركح مِب، ككلمٍب ألقيتك إٔب مرًن

فجمػػع عيسػػى عليػػو ، إين ال أيسػػأؿ عمػػا أفعػػل، حبك بػػْب يػػديكاألفعلػػن بػػك كمػػا فعلػػت بصػػ
 .(ِ) ((انتهى (ُ)القدر سر اللَّو فبل تىكىلَّفوه : فقاؿ، السبلـ من تبعو كخطبهم خطبة بليغة

كأنت ، ـز ال يػىريد القدر فكي  التضييعا٢ب)) :فقاؿ، التفريط ُب األمور اإلماـ ا٢بداد كذكر 
مقدر : كتقوؿ، إنك ترمي بنفسك ُب البئر يغلبك القدر كأماحٌب ، على ا٤بطلوب منك ابق
 .(ّ) ((ىذا ال ٯبوز، استغفر اللَّو، عليَّ 
ُب قولو )) :العلة ا٣بفية الٍب تبيض كتسود الوجوه يـو القيامة فيقوؿ ا٢بداداإلماـ  يوضحك 

چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ چ: تعأب
ألنو ، ٓب يقل نبيض كجوىان كنسود كجوىان ، اآلية (ْ)

كاللَّو سبحانو بعدما أعلمهم ، ها كسوَّدهتاألف أعما٥بم ىي الٍب بيَّضت، أحاؿ ذلك إٔب أعما٥بم
 ،أحا٥بم على أعما٥بم، للخّب كالشرأنو خالق 

                                                           

 .ِِٔ/ٓالسيوطي: الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور،  ( ُ)
 .ُّٖ-ُّٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ِِّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  (ّ)
 َُٔسورة آؿ عمراف: اآلية ( ْ)
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كاإلٲباف بالقضاء ، أك خلقهم سودان كأدخلهم النار، كأدخلهم ا١بنة كلو شاء ٣بلقهم بيضان 
أصحاب بعض من ا٤بشايخ يتعاطى أموران ٧بيىرَّمة  ككاف، كاالحتجاج بو بدعة، كالقدر كاجب

كٰبتج ُّذا ، فلما رآه مصران على ذلك، كىو يقوؿ مكتوب عليَّ ، نهاه شيخو عنها مراران ف
، فلما رآه فعل ا٤بنهيَّ أىمىر بو، استعد لو يومان ٔبملة أك قاؿ ٕبزمة من جريد النخلالكبلـ 
فقاؿ لو الشيخ ، فصاح بالشيخ، رت على تهرهلك ا١برائد حٌب كيسٍّ فأمر بضربو بت، فبيًطحى 

وئ   چُب قولو تعأب )) :ىذا التفسّب اإلشارم  لو ايضاك  (ُ)(( ىذا مكتوب عليك فبل تىًصحٍ 

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
تفعل باختيارؾ فقد  إذا كنت قادران ؟ كمٌب يشاء اللَّو(ِ) 

ال عن أمثاؿ  القيامة إال عن األعماؿكه يـو كاللَّو سبحانو ما يسأؿ الناس إذا جاء، شاء اللَّو
كلئلماـ ا٢بداد رأم ُب مسألة الصبلح كاألصلح كا٣بّب كالشر كالنفع كالضر  (ّ) ((ىذه األشياء

قد ينظر بعض من ضعفت )) : قاؿ ، كيذكر ا٤بعُب ا٣بفي لسر كجودىاكالصبلح كالفساد
كا٣بّب ، ا٤بختلفة مثل النور كالظلمةبصّبتو إٔب ىذا العآب فّبل ما فيو من األشياء ا٤بتضادة 

فرٗبا يهجس ُب نفسو كيتصور ُب ، إٔب غّب ذلك، كالنفع كالضر، كالصبلح كالفساد، كالشر
كرٗبا يصدر منو ، كأصلح أكٔبكٮبو أنو لو كاف العآب نورا كخّبا كصبلحا كنفعا فقط لكاف 
كٰبسب أنو ال معُب  كيظن، االعَباض على اهلل عز كجل ُب إٯباده أضداد ىذه األشياء

ألف اهلل سبحانو كلو ، كذلك ٩بن يتوٮبو جهل كقصور كغفلة، لوجودىا كال حكمة ُب خلقها
كىو أقدر ، كلو العلم ا٤بطلق احمليط ٔبميع األشياء من ٝبيع جهاهتا، ا٢بمد أحكم ا٢باكمْب

إين أنا اهلل ال إلو : كقد كرد ُب بعض اآلثار عن اهلل تعأب أنو قاؿ، كأرحم الراٞبْب، القادرين
فطوىب ٤بن خلقتو للخّب كأجريت ، إال أنا خلقت ا٣بّب كالشر كخلقت لكل كاحد منهما أىبل

، ٓب: يل ٤بن قاؿككيل ٍب ك ، ككيل ٤بن خلقتو للشر كأجريت الشر على يديو، ا٣بّب على يديو
كجود األشياء كاعلم أف كجود ىذا العآب على ما ىو عليو من . (ْ)انتهى األثر ٗبعناه، ككي 

، الكثّبة فيو ا٤بتغايرة أك ا٤بتضادة ىو الوجود األكمل األحسن الذم ال أحكم منو كال أصلح

                                                           

 .ُّٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 ِٗسورة التكوير: اآلية ( ِ)
 .ُْٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .ُْٓ/ ُا٢بديث، ،  كأصحاب السل  مذىب على الرشاد سبيل إٔب كا٥بداية البيهقي: االعتقاد ( ْ)
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كبيانو أف العآب مَبدد ُب كجوده . فاعلم ذلك، بالنسبة إٔب ما أريد العآب بو كٗبا خلق ألجلو
 :بْب أربعة أحواؿ

 .ود التضاد فيواألكؿ أف يكوف على كجوده ىذا الذم ىو موجود عليو من كج
كالرابع أف . فقط لث أف يوجد شر ٧بض كضرركالثا. كالثاين أف يوجد خّب صرؼ كنفع ٧بض

فما ( أما العدـ) كليس ٥بذه األحواؿ األربعة خامس يتصور ُب العقل، ال يوجد العآب أصبل
العآب فلو كجد ( ا٣بّب احملض كأما) فبل معُب لو أصبل، كال حقيقة لو ُب نفسو، ىو بشيء

، ككاف العآب كاقعا على نص  الوجود، عليو لتعطلت كبطلت أشياء كثّبة من ا٢بكم كا٤بصاّب
فلو ( كأما الشر كالضرر احملض) ،فبل يتم كال ٰبصل ا٤بقصود بوجوده الذم أريد بو كخلق لو
فعلمت ٗبا تقرر أف ا٢باؿ الذم . كجد عليو العآب لكاف ٕبيث ال يكوف فيو نفع كال صبلح

كإٔب قريب ٩با ذكرناه يرجع معُب ، د عليو العآب ىو األصلح كاألكمل كاألكٔب كاألحرلكج
ُب كتاب التوحيد من اإلحياء إٔب أف قاؿ ُب ، ا٤بسألة الٍب ذكرىا اإلماـ حجة اإلسبلـ

، فإف قولو ذلك صحيح مسلم ال اعَباض عليو فيو( فليس ُب اإلمكاف أبدع ٩با كاف) ،تقريرىا
ضاقت العبارة عن إيراد ، كاَّاؿ فيها ضيق، رٞبو اهلل تعأب ُب تقرير ا٤بسألة ٤با بالغ، نعم

كا٤بعُب ، لك صحيحكقصد اإلماـ ُب ذ، فقاـ اإلشكاؿ كحصل الغموض، ا٤بعُب ا٤بقصود ُّا
إذا أراد العآب العارؼ إيصاؿ ، كىكذا القوؿ ُب ا٤بسائل الدقيقة، ان دقيق ان شريف ان الذم أراده معن
ؼ العآب بسبب ذلك كهتدَّ ، ازدادت غموضا كإشكاال، من ليس من أىلها فهمها إٔب

 .كال لو قدـ راسخة فيو، لك العلمالعَباض من ليس من أىل ذ
، ٍب اعلم أف ُب كجود ىذا العآب على ما ىو عليو دالالت كثّبة على أ٠باء اهلل تعأب كصفاتو

ىي ال ، دالالت على األمور األخركيةكفيو أيضا . ال تتم إال بوجود العآب على ما ىو عليو
ال تتم إال ، تتم أيضا إال بوجود العآب على ما ىو عليو كفيو أيضا دالالت على العآب نفسو

كا٣بّب ، كذلك أف النور ال يعرؼ كما ينبغي إال بضده كىو الظلمة، بوجوده على ما ىو عليو
كالصحة ، كالنفع كالضر، سادككذلك القوؿ ُب الصبلح كالف، ال يعرؼ إال بضده كىو الشر

 .(ُ) (( إٔب غّب ذلك من األشياء ا٤بتضادة ا٤بتغايرة، كالسقم
 

                                                           

 .ٖٔ-ٓٔا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، الفصل العشركف، ص ( ُ)
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 :المشيئة: ثالثا
وئ  وئ   چ: يتكرر إسناد ا٤بشيئة إٔب اهلل تعأب ُب اآليات كدليل ذلك من القرآف قولو تعأب

چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ: كقولو، (ُ) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

چ     ڈ
مشيئتهم مرتبطة  كلكن، كال شك أف اهلل تعأب قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم، (ِ)
ى  ى  ائ  ائ    چ: فهو أكالن أثبت ٥بم ا٤بشيئة، فبل يشاؤكف إال ما شاءه اهلل، ٗبشيئة اهلل

چەئ
 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ ٹ ٹ: ٍب ربط مشيئتهم ٗبشيئتو، (ّ)

كا٤بشيئة صفة مرادفة لئلرادة قاؿ (ٓ) چچ   ڇ  ڇ  ڇ چ ٹ ٹك، (ْ) چۈئ
، مذىب ا١بمهور من اٙباد ا٤بشيئة كاإلرادة كأنو يطلق إحداٮبا على األخرل)) :البيجورم
ككلما يريده فهو من ، من حيث إنو مشاء لو  مراد لوأف كل ما يشاؤه اهلل تعأب فهو : كا٤بعُب

ا٤بشيئة صفة كاحدة أزلية تتناكؿ ما خبلفان للٌكرامية الزاعمْب بأف ، حيث إنو مراد لو  مشاء لو
ىاركف بن عن  كأخرج اآلجرم(ٔ)(( كاإلرادة حادثة متعددة بتعدد ا٤برادات، يشاؤه اهلل ُّا

،؟ أخرين عن القدر: فقاؿأتى رجل علي بن أيب طالب : عن جده قاؿ، عن أبيو، عنَبة
: قاؿ عميق فبل تلجوٕبر : قاؿ؟ أخرين عن القدر: قاؿ( فبل تسلكو، طريق مظلم) :قاؿ

ٍب كٔب الرجل غّب بعيد ٍب رجع فقاؿ : قاؿ( سر اهلل فبل تكلفو) :قاؿ؟ أخرين عن القدر
إين سائلك عن ثبلث : كأقبض كأبسط فقاؿ لو علي، ُب ا٤بشيئة األكٔب أقـو كأقعد: لعلي
أـ ، ا شاءأخلقك اهلل تعأب ٤ب: أخرين، كلن ٯبعل اهلل لك كال ٤بن ذكر ا٤بشيئة ٨برجا، خصاؿ
؟ أفتجيء يـو القيامة كما شاء أك كما شئت، أخرين: بل ٤با شاء قاؿ، ال: قاؿ؟ ٤با شئت

                                                           

   ِٗاآلية التكوير: سورة ( ُ)
   ٔٓاآلية ا٤بدثر:  سورة( ِ)
   ِٖ اآليةالتكوير:  سورة( ّ)
   ِٗ اآليةالتكوير:  سورة(ْ)
 ِٕاآلية إبراىيم:  سورة( ٓ)
 .َٗالبيجورم: هتذيب كشرح جوىرة التوحيد، ص  ( ٔ)
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بل كما ، ال: قاؿ؟ أك كما شئت، أجعلك كما شاء، فأخرين: قاؿ، بل كما شاء، ال: قاؿ
 (ُ) ((فليس لك ُب ا٤بشيئة شيء: شاء قاؿ

حاؿي )) :فيقوؿ يَبتب الثواب كالعقابكيقرر اإلماـ ا٢بداد حاؿ ا٤بشيئة كأهنا ٗبقتضاىا 
ن أفعالو كفيو كبلـ طويل يعرفو اإلنساف م، اؿ ا١برا٤بشيئة فيو تفصيل طويل ما ىو ح

فهو ٧بل ، كإذا شاء تركو، إذا شاء فػىعىلو، فلينظر اإلنساف كل أمر، االختيارية كاالضطرارية
ككلهم ، مكتوب علٌي كمقدر عليٌ إنو ، كىو غّب كبلـ أىل ا١بر، التكلي  كالثواب كالعقاب

بْب يدم اللَّو -لعنو اللَّو -كقد احتج إبليس ، عليهم فمن أين علموا أنو كتب، ٧بجوجوف
كعصيتى ، ألم شيء ارتكبتى معصيٍب: قاؿ اللَّو سبحانو لو، فما نفعتو، تعأب ُّذه ا٢بجة

لمتى أين كتبتيو كقىدَّرتيو عمٌب : قاؿ اللَّو سبحانو، يا رب ىذا أمر قد كتبتىو علي: قاؿ، أمرم
الغامضة كالتفاصيل . ُّذا أخذتيك: قاؿ تعأب، بل بعده: قاؿ؟ ، دهقبل الفعل أـ بع، عليك

كىذه ا٤بسألة مذكورة من زمن رسوؿ اللَّو ، من اللَّوك للَّو كلو كلكن  ، ما يعرفها إال العاًلموف
كما ُب قصة الذم أيٌبى بو إٔب النيب صلَّى اهلل ،  يو ك آلو كسلَّم بوجوىها الثبلثةصلَّى اهلل عل
  (ِ) ((فلم يقل كيًتبى علي، كسلَّم مراران لييحىدَّ ُب ا٣بمرعليو ك آلو 

ې ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ ٹ ٹ، كٗبشيئتوالضبلؿ كا٥بداية من اللَّو 

 چ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ ېئ
 قاؿ كلكلو منهما اعواف(ّ)

لكنو ييضل على أيدم ، الضبلؿ كا٥بداية من اللَّو تعأب)):  بياف ذلكُب اإلماـ ا٢بداد 
فعرض ، إلنساف سائران على السّبة السويةفإذا كاف ا، لى أيدم األنبياءكيهدم ع، الشياطْب
ال : قاؿ لو، تعأب ثباتىواهلل كأراد ، فإف كاف لو ٛبييز بو، تعاؿ من ىنا: كقاؿ لو، لو الشيطاف

 .(ْ) ((كمن أراد إضبللو امتثل ما أمره بو الشيطاف، الطريق كقد مارستيهاأتبعك فإين أعرؼ 

                                                           

 سليماف بن عمر بن اهلل عبد: ٙبقيق ،الشريعة ،اآلجرم اهلل عبد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بكر اآلجرم: أبو ( ُ)
 .ْْٔ-ْْٓ/ ِـ،  ُٗٗٗ - ىػ َُِْ، ِالسعودية، ط/  الرياض - الوطن دار: الدميجي، ، الناشر

 .ِِّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 ّٗ: اآلية: النحلسورة ( ّ)
 .ُُٖ-ُُٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

145 

اهلل كبْب عواقب ترؾ إسناد ا٤بشيئة إٔب اهلل إسناد ا٤بشيئة إٔب كقد تكلم القرآف عن ضركرة 
چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻچ: قاؿف ،تعأب

 (ُ)
اإلماـ كذكر  

 كلهن،  أك تسع كتسعْب، الليلة على مائة امرأةألطوفن : قوؿ النيب سليماف ا٢بداد 
فلم ، فلم يقل إف شاء اهلل، إف شاء اهلل: فقاؿ لو صاحبو، يأٌب بفارس ٯباىد ُب سبيل اهلل
إف شاء : لو قاؿ، كالذم نفس ٧بمد بيده، جاءت بشق رجل، ٰبمل منهن إال امرأة كاحدة

كلها إٔب  ينبغي إسناد األمور)) :فقاؿ، ا٢بديث، (ِ)فرسانا أٝبعوف، ١باىدكا ُب سبيل اهلل، اهلل
 (ّ) ((إ٭با ىو الفعل، كليس ىذا ٕبكم منو،  ما ال خّب فيو ٩با فيو سوء أدبإال، ا٤بشيئة

للَّو إف ا)) :إذ يقوؿكإ٭با يعطي با٤بشيئةداد أف اهلل ال يعطي باالستحقاؽ كيقرر اإلماـ ا٢ب
فإف كافق االستحقاؽ ا٤بشيئة  أكمل لو ، إ٭با يعطي با٤بشيئة، سبحانو ال يعطي باالستحقاؽ

 (ْ) ((أجزؿ لو العطاء: االستحقاؽ أك قاؿ
 بػىرىايىا ًمٍن أىًخّبو كىأكَّؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػلٍّ الٍ ػػكىكي  ***تػىبىارىؾى رىب  اٍلعىٍرًش كىاألىٍرًض كىالسَّمىا   : ىذا البيت كلو

                     
ي
ٍلقي كىاألىٍمري ا٤ب ىًشيئىًة يىا كىًٔب *** طىاعي فىما يىشىا ػػػػػػػػػػػػلىوي ا٣بى

يىكيوفي عىلىى كٍفًق ا٤ب
(ٓ) 

 :معني التبري عن الحول والقوة: رابعا
ًإفَّ اللَّوى خىلىقى كيلَّ شىٍيءو )) :كىافى يػىقيوؿي عىًليَّ ٍبنى أىيب طىاًلبو اخرج البيهقي عن أمّب ا٤بؤمنْب  

 (ٔ) ((كىإًلىٍيًو اٍلمىًشيئىةي كىبًًو ا٢بٍىٍوؿي كىاٍلقيوَّةي ، كىاٍلكىٍيسى ًبقىدىرو حىٌبَّ اٍلعىٍجزى 
يشتمل على ))(ٕ) چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چُب قولو تعأب  -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ الغزإب 
، اعتقادي أنو ال يستحق العبادة سواه: العبادة مع اإلخبلص كالثاين: أحدٮبا: ريٍكنىْب عظيمْب

كمعرفًة أفَّ اهلل منفرده باألفعاؿ  ، كذلك بالتَّبػىرٍّم عن ا٢بىٍوًؿ كالقوة، التوحيدكىو ليباب عقيدة 

                                                           

 ِّ اآلية الكه : ( سورة (ُ 
 .ِِ/ ْ، ُِٖٗ، رقم ا٢بديث باب من طلب الولد للجهادأخرجو البخارم ُب صحيحو، ( ِ)
 .ُٕٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .ٓٔ/ُا٤برجع السابق:  (ْ)
، ص ( ٓ)  .ُِْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 عامر،  آؿ اهلل عبد بن ٧بمد: ٙبقيق،كالقدر  القضاء، البيهقي بكر أبو، علي بن ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد ( ٔ)

 .ََّـ، صَََِ - ىػُُِْ، ُالسعودية، ط/  الرياض - العبيكاف مكتبة: الناشر
 ٓاآلية: الفاٙبة: سورة ( ٕ)
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إشارة إٔب ٙبىًٍليىًة النفس ( ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي ) فقولو؛ كأف العبد ال يستقل  بنفسو دكف معونىًتو، كلها
الشٍّرؾ كااللتفات إٔب ا٢بىوؿ إشارة إٔب تزًكيىتها عن ( كىًإيَّاؾى نىٍستىًعْبي ) كقوليوي ، بالعبادة كاإلخبلص

كأف الذم يصدر ، كمنهج اإلماـ ا٢بداد أف اإلدارة كالقوة كا٢بركة ا٣بالق ٥با اهلل (ُ) ((.كالقوة
فبل قوة ، االختيارية تسمى الكسب كعليها يكوف الثواب كالعقاب األفعاؿعن اإلنساف من 

 :اإلماـ ا٢بداد قاؿكمن ٍب يشرح عبارة الحوؿ كال قوة إال باهلل  ، لئلنساف إال بقدرة اهلل
أف أٝبع العبارات عن ذلك فاعلم ، الترم عن ا٢بوؿ كالقوة كأما ما يعر بو عن معُب))

٢بوؿ ا: ( الغزإب) اإلسبلـقاؿ حجة ؛ العظيمال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي : قوؿ، كأمشلها
كال حركة كال قدرة ألحد من ا٣بلق على شيء من األشياء إال ، ىو ا٢بركة كالقوة ىي القدرة

كالقياـ بالتكالي  ،  وقْب إٔب فعلو أك إٔب تركو سبيبلباهلل القوم القادر ككلما جعل اهلل للمخل
 كما ُب معُب، الصناعاتككالسعي لطلب ا٤بعاش بأنواع ا٢بركات من ا٢برؼ ك ، فعبل ككفا

خَبع إلراداهتم كقدرهتم ىو ا٣بالق ا٤ب د أف اهلل تعأبأف يعتق، ٤بؤمنذلك فالواجب على ا
تسمى الكسب ، نسبة إضافة إليهم، االختياريةكإ٭با ٤با يصدر عنهم من األفعاؿ ، كحركاهتم
على ف إال أف يشاء اهلل كال يقدركف ءك كلكنهم ما يشا، عليها يَبتب الثواب كالعقاب، كالعمل

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چك اهللف أقدرىم أإال ، فعل شيء كال على تركو

كعلى القدرة كاالختيار الذم (ِ) چی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب
نسبة ، رفلؤلمور الصادرة عنهم بالقصد مع االختيا، جعل اهلل لعباده يَبتب األمر كالنهي

 .كإضافة إليهم كٕبسب ذلك يثابوف كيعاقبوف
كاالستبداد بالقوة كا٢بوؿ مع االعَباؼ ، االستقبلؿنفي ، فمعُب ال حوؿ كال قوة إال باهلل

للعبد اختيار كال اقتدار فإف من زعم أنو ليس ، ة كاالختيار اللذين جعلهما للعبدبوجود القدر 
فهو مبتدع جرم  ، كأنو ٦ببور ُب كل حاؿ، كاالضطراريةكأف أفعالو االختيارية  ، على شيء

 .نزاؿ الكتبإك ، مو الفاسد فائدة إرساؿ الرسلكقد أبطل بزع
 .فهو مبتدع معتزٕب، كمن زعم أف اإلنساف يستقل ٗبشيئتو كقدرتو على أفعالو االختيارية

                                                           

 دار: القباين، ، الناشر رضا رشيد ٧بمد الشيخ: ٙبقيق ،القرآف جواىر ،الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو ( ُ)
، بّبكت، ط إحياء  .ٗٔـ، ص ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ، ِالعلـو
  ِِسورة سبأ: اآلية  ( ِ)
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كعلى يقدر ُّما على امتثاؿ ما أمره اهلل بو ، كمن اعتقد أف لئلنساف ا٤بكل  قدرة كاختيارا
كدخل ُب  كأنو ليس مستقبل بذلك كال خالقا لو فقد أصاب السنة، عنو هاجتناب ما هنا

عر قد ٚببط فيو كضل عنو خلق  ك٥بذا شرح طويل كىو سبيل ك ، ا١بماعة كسلم من البدعة
كأمر باإلمساؾ عن ا٣بوض فيو سيد ، سر القدر الذم حارت فيو األلباب كٙبتو، كثّب

 .(ُ)ا٤برسلْب
يكوف   كأنو ال، كليكفو من ذلك أف يؤمن أف كل شيء خلقو اهلل، فليقنع العاقل باإلشارة

ٍب ليطالب نفسو بامتثاؿ األكامر كاجتناب احملاـر كليقم ا٢بجة ، كائن بدكف مشيئتو كقدرتو
. (ِ) ((ال حوؿ كال قوة إال باهلل كنز من كنوز ا١بنة)) :لرُّا عليها على كل حاؿ كُب ا٢بديث

فإف ا١بزاء من جنس ، فافهم اإلشارة ُب كونو كنزا تعلم أف معناه من األشياء ا٣بفية الغامضة
فجعل ثواُّما كنزا ٨بفيا ( ّ)  ((الرمن ركعتاف ُب جوؼ الليل كنز )) العمل كما قاؿ 

عة ال حوؿ كال قوة إال باهلل دكاء من تس)) :ككرد أيضا. الليل لوقوعها ُب كقت ُّذه ا٤بثابة كىو
ترد غالبا عند فوات ٧ببوب ألهنا إ٭با ، كإ٭با كانت دكاء للهمـو (ْ) ((ا٥بم يسرىاأ، كتسعْب داء

عن ، الفوات كحصوؿ ما يكره عجزه كضعفوفيستشعر اإلنساف عند ، أك حصوؿ مكركه
الترم من ا٢بوؿ  فإذا كرر على قلبو كلسانو معُب، الوصوؿ إٔب ما يشتهي فيهتم لذلك

إذ فيذىب ، إال أف قواه اهلل كأقدره، يعلم بو أنو عاجز كضعي ، ج لو ذلك يقيناأنت، كالقوة
 .ذاؾ ٮبو كتتسع معرفتو بربو

كُب إضافة ( من آمن بالقدر ذىب ٮبو) :عُب من قولو عليو الصبلة كالسبلـكيتضح ىذا ا٤ب
كإتباعو غالبا باال٠بْب الكرٲبْب  ، الذم ىو قطب األ٠باء كرئيسها( اهلل) ا٢بوؿ كالقوة إٔب ا٠بو

 إشارة إٔب هناية التنزيو كغاية، فات الذات ا٤بقدسة العلو كالعظمةالدالْب على صفتْب من ص

                                                           

 ُب ا٢بديث امسكوا عن القدر. كما جاء( ُ)
 .ِٖ/ٖ، ّْٖٔ، رقم ا٢بديث باب الدعاء إذا عبل عقبةأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ّْ( أخرجو الغزإب: بداية ا٥بداية ص(ّ
 اهلل عوض بن طارؽ: ا٤بعجم األكسط،  ٙبقيق الطراين، القاسم أبو، أٞبد بن أخرجو الطراين ُب معجمو: سليماف( ْ)
 .ُٕٖ/ ٓ، َِٖٓالقاىرة، رقم ا٢بديث  – ا٢برمْب دار: ا٢بسيِب، الناشر إبراىيم بن احملسن عبد، ٧بمد بن
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كُب ، كعمي عن الدليل كخاض ُب سر القدرلتقديس عن أكىاـ توٮبها من ضل السبيل ا
 .(ُ) ((ىػا  حركات العباد بدكف بصّبة فتنبهوا لذلك

فاألجساد ، جسادىا األفعاؿ الصادرة من ا٣بلقكأ، ادير أركاحا٤بق)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
يسافر ف، فكذلك األفعاؿ ُب ا٤بقادير، نههاكال ييعرؼ ك، كاألركاح ال تيرل، كييدرؾ كنهها تيرل

كرٗبا كافق القدر ، فرٗبا مات قبل مقصده، كال يعلم ما قيدٍّر لو، الرجل كيقوؿ أريد مكاف كذا
دنيا ٚبفى ففي ال، م ٗبا جرت بو كلو عيرًفت األفعاؿفا٤بقادير ال ييعل، فوصل إٔب حيث أراد

 (ِ) ((كُب اآلخرة تظهر األقدار كٚبفى األسباب، األسباباألقدار كتظهر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْٔ-ّْا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ُ)
 .ِّْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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 :االحتجاج بالقدر: الثالث المطلب
 :منهج اإلمام الحداد في الكالم على االحتجاج بالقدر: أوال

 : عل ا٤بعاصي كالسيئات بوجوه كثّبةبسط العلماء القوؿ ُب بطبلف االحتجاج بالقدر على ف
هموا ذلك أف احملتجْب بالقدر ٓب يف، كعدـ التعارض بْب شرع اهلل كقدرهمنها بياف التوافق 

فيهم القدرة على  أف اهلل خلق ا٣بلق كجعل، كبياف ىذه العبلقة، العبلقة بْب شرع اهلل كقدره
ننظر أم : أم  (ُ) چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چقاؿ تعأب ، اإلٲباف كالكفر
فاإلنساف ، (ِ)االختبارىو كىذا : قاؿ، كأم  األمرين يأخذ، يسلكأم الطريق ، شيء يصنع

فما ، األمر كاقع مشاىد كىذا، أف لو حرية االختيار كونا كقدران إال ، كإف كاف مكلفان شرعان 
كبناء على ىذه ا٢برية جاء التكلي  ، ىو يشعر ُّذه ا٢برية ُب االختيارمن إنساف إال ك 

اف يكوف ىو الذم ال يريد فحْب ال يؤمن اإلنس، اإلٲباف كحرمة الكفرلشرعي بوجوب ا
 .كحْب يكفر يكوف ىو من أراد الكفر، اإلٲباف

، إف اهلل ربط األسباب ٗبسبباهتا: جاج بالقدر أف يقاؿكأقرب مثاؿ يدؿ على بطبلف االحت
إذا أراد ا١بنة  كىكذا، كإذا أراد الولد تزكج، د النبات قاـ بزراعة األرض كريهافإذا أراد العب

 العبد أنا أريد الولد كلن أتزكج كإف كاف كتب ٕب كلد فسيأتيِب كلو قاؿ، آمن كعمل صا٢بان 
فإف كتب ، أريد ا١بنة كلن أعمل صا٢بان : سافككذلك إذا قاؿ اإلن، لعيدَّ من أجهل ا١باىلْب
 .عد كذلك من ا١باىلْب اهلل ٕب ا١بنة فسأدخلها

حيحان ٤با كاف ىناؾ أنو لو كاف االحتجاج بو ص، االحتجاج بالقدرا يدؿ على بطبلف ك٩ب
كلكاف ، لطا٤با أف كل إنساف ٦ببور على فعل ما يفع، الرسل كإنزاؿ الكتب فائدة من بعث

: عبل ُب عدـ إجابتهم الرسل بقو٥بمحيث سيحتجوف على اهلل جل ك للعباد حجة على رُّم 
كاهلل يقوؿ مبينا ، ي  ٙباسبنا على ما أجرتنا عليوكف، تنا باإلٲباف كأجرتنا على الكفرأمر 

                                                           

 ّ اآليةاإلنساف:  سورة (ُ)
 أٞبد: ٙبقيق، القرآفآم  تأكيل ُب البياف جامع ،الطرم جعفر أبو، كثّب بن يزيد بن جرير بن الطرم: ٧بمد ( ِ)

 .ِٗ/ِْـ،  َََِ - ىػ َُِْ، ُالرسالة، ط مؤسسة: ، الناشرشاكر ٧بمد
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ: الرسل وا٢بكمة من بعث

 .ففي اآلية داللة تاىرة على بطبلف االحتجاج بالقدر (ُ) چ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
إضافة ٤با تقدـ أنو لو كاف االحتجاج بو صحيحان  كمن أكجو بطبلف االحتجاج بالقدر
مص  جض    حص    مخ  جس     حس    خس   مس  حخ        مج  جح    مح  جخ چ: الحتج بو أىل النار عندما سئلوا

فلو كاف االحتجاج (ِ) چ        جغ  مغ  جف       حف  مع     حط  مط  مظ   جع  مضحض  خض  
 .لقاؿ أىل النار أجرنا اهلل على فعل الكفر ٍب عاقبنا عليو، بالقدر صحيحا
سلم أال ينساؽ كراء ىذه كالواجب على ا٤ب، تلك ا٢بجة الداحضةأكجو الرد على ىذه بعض 
 :هلل كرسولو كمن كصفهم اهلل بقولوكأف يكوف حالو عند ٠باع أمر ا، األعذار

ې  ې     ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   چ

 چېئ
اهلل فكذلك كاف حاؿ الصحابة رضي اهلل عنهم إذا ٠بع أحدىم أمر ، (ّ)

 .امتثل كأذعن، كرسولو
 كأما االحتجاج بالقدر الذم ٯبريو الشيطاف اللعْب على ألسنة كثّب)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ

كىو أف أحدىم إذا قيل لو كقد ترؾ بعض الواجبات أك ؛ من عامة ا٤بسلمْب ففيو خطر كبّب
لك مقدَّر ذ: فيقوؿ؟ فت أمر اهلل كأمر رسولوكخال،  فعلتى ذلكٓبى : ل بعض احملرماتفع
كٰبتج  على اهلل تعأب الذم ، كيرفع ا٢برج عنها، يػىٍعذيري بذلك نفسو، ىكمكتوب كمقض، عليَّ 

چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چلو ا٢بجة البالغة على ٝبيع خلقو ُب كل حاؿ 
: كأقوؿ(ْ)

ألف معُب ىذه ، كأكثر ضرران عليو ُب دنياه كآخرتو، إف قوؿ العاصي ىذا أعظم من معصيتو
فمٌب ، ا٤بقالة يدؿ  من صاحبها أنو قا٥با عن اعتقاد باطن على تزلزؿ قواعد دينو من أصلها

كىو ال يرل لو فعبلن ! كمٌب يستغفر منو، كمٌب يندـ على فعلو القبيح، يتوب ىذا العاصي
كىم فرقة : كىذا ىو بعينو مذىب ا١برية، ليس لو اختيار كال قدرة، مقهور ٦ببور كيرل أنو
كىم فرقة أخرل : يقولوف بعدـ االختيار على ضدٍّ ما تقولو ا٤بعتزلة، ا٤ببتدعْب ُب الدينمن 

                                                           

 ُٓٔ: اآلية: النساءسورة ( ُ)
 ْٔ - ِْ: اآلية: ا٤بدثر سورة (ِ)
   ُٓ اآلية النور:  سورة (ّ)
 ِّ اآليةاألنبياء:  سورة (ْ)
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كىو كما  كسط بْب ىاتْب الفرقتْب : ١بماعةاكمعتقد أىل ا٢بق ك السنة ك . بدعةمن أىل ال
 .خارج من بْب فرثو كدـو لبنان خالصان سائغان للشاربْب: قاؿ بعض العلماء

ال كبّب إال بقضاء اهلل ك  أنو ال يكوف كائن صغّب: هم بفضلواهلل منكمعتقد أىل السنة جعلنا 
ٍب بعد ذلك ، م خّبىا كشر ىا خلق اهلل تعأبكأفَّ العباد كأفعا٥ب؛ كإرادتو كقدرتو، تعأب كمشيئتو

كال ييرخٍّصوف ٥با ُب ترؾ شيء منها كٰبملوهنا ، يطالبوف أنفسهم بامتثاؿ أكامر اهلل كلَّ ا٤بطالبة
 .ترؾ ا٤بنهيات كعلى اجتناُّا رأسان على 

كإف فرطوا ُب شيء من ، كإف كقعوا ُب شيء منها بادركا إٔب اهلل تعأب بالتوبة كاالستغفار
كال ، كال ٰبتجوف ألنفسهم على اهلل أبدان ، األكامر بادركا بقضائو كتابوا إٔب اهلل تعأب من تركو

إف اهلل تعأب كص  بعض أعدائو ُب  ف، كال يرخصوف ُب ذلك ألحد، يعذركهنا بسبق القدر
هم كرده عليهم كٓب يقبلو من، كتابو باالحتجاج با٤بشيئة ٍب أنكر عليهم ذلك ككٖبهم عليو

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ: ككذُّم فقاؿ تعأب

ڤڤ   ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

چ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڎ  ڌ  ڎ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ
: كُب اآلية األخرل(ُ)

ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ

چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ
فإياؾ كاالقتداء (ِ)

 .با٤بشركْب ُب االحتجاج على اهلل ربٍّ العا٤بْب
ٍب كلٍٍّ  نفسىك االمتثاؿى ألمر اهلل كاالجتنابى ، كحسبيك من القدر اإلٲباف بو خّبه كشرٍّه

، كتوكل عليو، كاستعن باهلل تعأب، كتيٍب على الدكاـ من تقصّبؾ عن القياـ ٕبقو تعأب، لنهيو
٤با ُب ، فنهى عن ا٣بوض فيو (ّ) ((فأمسكواإذا ذيًكرى القدري )) :كقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 .ذلك من ا٣بطر ككثرة الضرر

                                                           

 ُْٗ-ُْٖاآلية األنعاـ:  سورة (ُ)
 ّٓاآلية النحل:  سورة( ِ)
 مسند زكائد عن الباحث بغية ،البغدادم التميمي داىر بن ٧بمد بن ا٢بارث ٧بمد أخرجو ا٢بارث ُب مسنده:  أبو( ّ)

 ىػ ُُّْ، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - النبوية كالسّبة السنة خدمة مركز: الباكرم، ، الناشر أٞبد حسْب:، ٙبقيق ،ا٢بارث
 .ْٖٕ/ِ، ِْٕرقم ا٢بديث ـ، ُِٗٗ –
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كطريق ، ىو ٕبر عميق فبل تلجو)) :فقاؿ لو ُب جوابو؟ عن القدر، كسأؿ رجل عليان 
كسأؿ رجل من كالة األمور ٧بمد بن كاسع . (ُ) ((تكلفوسر  اهلل تعأب فبل ، مظلم فبل تسلكو

جّبانك من أىل القبور لك ُب التفك ر فيهم شغله شاغل : فقاؿ لو؟ عن القدر-رٞبو اهلل  -
، بالقدر خّبه كشرٍّه كقد مضى عمل السل  كا٣بل  من أىل ا٢بق على اإلٲباف. عن القدر
كعلى اإلمساؾ عن االحتجاج بالقضاء ، على ذلك -رٞبة اهلل عليهم  -عهم كانعقد إٝبا

أعِب االحتجاج  -ككانوا يركف ذلك من أعظم ا٤بنكرات ، لقدر عند ترؾ األمر كإتياف النهيكا
كاسلٍك ، فإف كنت من أىل ا٢بق فاقتٍد ُّم -اـر كترؾ الواجبات بأمر القدر عند ارتكاب احمل

قاؿ اهلل ، كا٠بعو اآلف، ْبكإال فقد ٠بعت ما قاؿ اهلل تعأب للمتَّبعْب غّب سبيل ا٤بؤمن، سبيلهم
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ: تعأب

چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ    
(ِ). 

أنو ال ٯبوز كال يصح  للمؤمن أف يعتقد ُب نفسو أنو ال حرجى كال  -رٞبك اهلل  -ٍب اعلم 
ٍب إذا صدر منو ، ألف القدر غالب لو كسابق عليو، جينىاحى عليو إذا ترؾ كاجبان أك فعل ٧برمان 

فإف احتج بالقدر على إقامة العذر لنفسو كىو باؽ على ، فعله أك تىرؾه ال يرضى اهلل بو
 .مل ُّتانان كإٜبان مبينان االختيار كالتمييز فقد احت

فضبلن ، كقد خشيتي أف تكوف ىذه البلية قد دىبَّت إٔب أناس من ا٤بنسوبْب إٔب العلم كالصبلح
كيكاد يدؿ  على كجود ىذا األمر منهم أنو ال يظهر عليهم  ، عن غّبىم من عامة ا٤بسلمْب

فليتًق اهللى . عليو كيذـ  بو شرعان كثّب توىج عو كتىأٓب و كتىأىسي و عندما يصدر من بعضهم ما يبلـي 
 كال يقبل، كليعلم أف اهلل ال يعذره بالقدر، كليتكلَّ  نفيوى عنها، مؤمنه أحس من نفسو بذلك

فإذا ٠بعت من أحد ا٤بسلمْب ىذه ا٢بجة الساقطة ، منو االحتجاج بو ما داـ ٨بتاران أبدان 
، لقدر على ترؾ األكامر كفعل احملرماتكعرٍّفو بأف إٜبو ُب االحتجاج بالقضاء كا، فازجره عنها

فليتق اهلل كال ٯبمع على نفسو . أعظم من إٜبو على نفس الَبؾ للواجب كالفعل للمحـر
 .(ّ)كيقودىا إٔب سخط ربٍّو من جهتْب، بليتْب

                                                           

 ( من ىذه الرسالة .ُُْسبق ٚبرٯبو:  من) ص( ُ)
 ُُٓاآلية النساء:  سورة( ِ)
 .ٖٔ-ٖٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ّ)
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كاعلم أف األمة لو )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ  يبْب اإلماـ ا٢بداد مفهـو حديث ابن عباسك 
، ككافق القدر ُب حصولو، بل سعوا فيو، أم غّب ميستقلْب بذلك (ُ) ا٢بديث. . . اجتمعت

فإف ىذه بدعة ، تج بو ُب فعل معصية أك ترؾ طاعةفبل ٰبي ، فاإلٲباف بالقدر إٝباالن كاجب
ًر اللَّو، كىي حجة ال تنفع، تضر بالعامة كىي كبعد ذلك إذا ، فاإلٲباف كاجب، ٰبتجوف بقىدى

ٰبذر من ك . (ِ) ((منها كاعمل الطاعة كأنت مع ذلك تؤمن أهنا ًبقىدًر اللَّوأىصىٍبتى معصية تب 
د كليحذر العب)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿف يرضى العبد بقضاء اهلل االعَباض بلم كأخواهتا كأ

، كليعلم أف اهلل تعأب حكيم عادؿ ُب ٝبيع أفعالو كأقضيتو، ككي ، كٓب، لو: عند ذلك من
كعاقبة ، ا٤بؤمن بشيء كإف كرىتو نفسو إال كيكوف لو فيو خّب كخّبةكأنو ال يقضي لعبده 

كليق  بْب يديو ، كلّبجع إليو بذلو كافتقاره، ائوكلّبض بقض، فليحسن تنو بربو، حسنة
 (ّ) ((كشدتو كرخائو، كليكثر من ٞبده كالثناء عليو ُب يسره كعسره، ٖبضوعو كانكساره

عندما ، كلو، ككي ، ٓب: فالذم يقوؿ)) :من قوؿ ٓب ككي  فيقوؿ اإلماـ ا٢بدادٰبذر ك 
ىو ا٤بعَبض على اهلل ، يرل األشياء الٍب ال يعرؼ كجهها كال يطلع على معُب ا٢بكمة فيها

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد. (ْ) ((تعأب ا٤بنازع لو ُب تدبّبه سبحانو
 الًذل خىلىقي ، يٍعَبىًٍض عىلىى اهللً  ***ا٢بٍىمىٍق  ذمقػيٍوؿي ، لىٍو كىًٓبٍ كىكىي ٍ               
 ويفٍ ػػػػػػػكىاتٍػريًؾ اَّي ، ٍليب تػىنىبَّوٍ ػػػػػػػػػػػقى  يىا *** ًٕبىقَّ  شيءكيلَّ ،  كىقىضىى كىقىدَّرٍ               

ٍر يىٍكوفٍ )                               (ٓ)( الى يىٍكثػيري ٮبى ٍك مىا قيدٍّ
يٍ  ***  خىلٍّهىا ٘بىٍرًل ًبعىٍْبً اهلًل ُب كقاؿ               يهى

اًر ا٤ب  ًمًن ًذم العيلىىػػػػػػػػٕبىًٍر أىٍقدى
ٍر لىٍو كىالى  ***  ٍم ًلئًللٍو ػػػػػػػػػػػٍّ كىتىأىدٍَّب ٍبيَّ سىل                   ُب الًذل يػىٍقًضيًو كىاٍحذى

(ٔ) 
القضػاء إ٭بػا مسػألة ))  : قػاؿبػاطن  كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف مسألة القضػاء ىػي اعتقػاد ُب ال

فتػيٍعتىقػد كال تكػوف ، كمن أتهر ضىػلَّ ، ال مسألة احتجاج ُّا كإتهار ٥با، ىي اعتقاد ُب الباطن

                                                           

 .ٕٔٔ/ْ، ُِٔٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ِّّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 . َّْا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ّ)
 .ٔٔا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص ( ْ)
، ص ( ٓ)  .ْٖٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
، ص ( ٔ)  .ٓٓٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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فهػػذا ىػػو الكسػػب كاالكتسػػاب  كال ييظهرىػػا أك ، ألػػيس ٙبريكػػك يػػدؾ باختيػػارؾ، ُب األعمػػاؿ
ة غامضػػة ال تتضػػح إال إهنػػا مسػػأل: قيػػلكقػػد ، ال مػػن أراد أف يىًضػػلَّ ك ييًضػػلَّ يػػتكلم ُّػػا للعامػػة إ

، كترضى ٗبا يقضيو باطنػان ، تفعل ما يرضىى اللَّو بو تاىران  بالقضاء أف الرضا: الواكق، يـو القيامة
ُب كػل ، كمػاذا كقػع للعامػة مػن قػو٥بم، طػلكما كاف غّب ذلك فهو با، فهذا ىو ا٢بق كالصواب

إذا جػاء خػبلؼ ك ، قػالوا ذلػك، ىم كغرضػهمكإذا جػاء مػا فيػو ىػوا، ىذا مقدَّر علينػا: ما فعلوه
 .(ُ) ((كقامت عليهم القيامة، ذلك ضاقوا بو ذرعان 

 :عليهما السالم محاجة موسى آلدم حديث: ثانيا
فقاؿ ، احتج آدـ كموسى)) قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ، ٠بعت أبا ىريرةقاؿ : عن طاكس
أنت موسى الذم : آدـفقاؿ لو ، أنت آدـ الذم أخرجتك خطيئتك من ا١بنة: لو موسى

ٍب تلومِب على أمر قدر علي قبل أف أخلق  فقاؿ رسوؿ ، اصطفاؾ اهلل برساالتو كبكبلمو
 (ِ) ((فحج آدـ موسى مرتْب: اهلل
، إثبات علم اهلل ٗبا يكوف من أفعاؿ العباد كما قاؿ العلماء  ا يستفاد من ىذا ا٢بديث٩بقلت 

ألف ، ليس ألحد أف يعّب أحدا بذنب كاف منوكأنو ، كأف كل شيء بقدر اهلل تعأب كقضائو
ا٣بلق كلهم ٙبت العبودية سواء كإ٭با يتجو اللـو من قبل اهلل سبحانو كتعأب إذ كاف قد هناه 

كىذا ، كأف آدـ ٓب ٰبتج بالقدر على الذنب كإ٭با احتج بو على ا٤بصيبة ، فباشر ما هناه عنو
 .كا٤بعايب ٤بصائب كال ٰبتج بو ُب الذنوبفإف القدر ٰبتج بو ُب ا، السنة ىو اعتقاد أىل 

فحج موسى : كقولو، عليهما السبلـ٧باجة موسى آلدـ  ُب حديث)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ 
ـي  حٌب بكى عليو ٫بو ، ككم قد بقي يبكي ذنبو، إف ىذا أمر قد مضى كتاب منو آدـ، آد

كلو أف العمل ما ىو إال بالقضاء ، ما إنو جلس يضحك كٰبتج بالقضاء كالقدر، مائٍب سنة
كىي ، كًٕبىسبها يثاب كيعاقب، ىي ٧بل التكلي ، لكن إٔب اإلنساف منو شعبة، القدرك 

، كنو ذلك مع االختياركيعرؼ األحسن منهما كٲب، فما داـ ٲبيز بْب الفعل كالَبؾ، االختيار
ع اإلنساف قد يثاب محٌب إف ، إف ا٤بدح كالذـ متعلقاف باالختيار: كا٢باصل، فبل حجة لو

                                                           

 .َُْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ُٖٓ/ ْ، َّْٗ، رقم ا٢بديث باب كفاة موسى كذكره بعدأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
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َـّ بو، عدمو أما ك ، أك فػىعىل ما فيو تلفو، كمن يسقط ُب بئر كىو غافل،  فيما لو فعلو معو لىذي
 .(ُ)(( لعدـ االختيار، كال عقاب عليو، فبل ثواب لو، ا٤بضطر اَّبور

كليحذر كل ا٢بذر )) :بقولو  د اإلماـ ا٢بداكقد ٰبتج بعض الناس بسبق القدر فّبد عليهم 
كأف ، مهما كقع ُب شيء منها من االحتجاج بسبق القضاء كالقدر عليو من اهلل بالوقوع فيها

فإف ذلك من ا٢بجج الداحضة الٍب ال تغِب عن ؛ كليس لو ٧بيص عنو، ذلك مكتوب عليو
 .كتعٌرضو للمقت كالسخط من اهلل، بل تضره كتزيده من اهلل بيعدان ، صاحبها شيئان كال تنفعو

كاالحتجاج بو على ، فاإلٲباف بالقدر خّبًه كشرٍّه كاجب ُب أصل عىٍقد اإلٲباف، كعلى ا١بملة
كما داـ اإلنساف كاختياره معو فليس لو ، بل ذلك من األمور ا٤بخطرة الشنيعة، اهلل غّب جائز

 ،رخصة كال سىعة ُب أف يَبؾ أكامر اهلل كيرتكب نواًىيىو
كمسألة القدر ىذه ؟. كمن أين لو علم ذلك. ىذا مقًضيٌّ كقد كتب عليَّ : كليس ينفعو قولو
 .(ِ) ((كفيها أغوار بعيدة يتعٌسر العلم ُّا على ا٣باصة فضبلن عن العامة، مسألة مشكلة

 :مخاطبة العامة بالقضاء والقدر مضر: ثالثا
ا٣بوض ُب القضاء كالقدر بالظن كعدـ العلم ك٧باكلة علم ما ال هتتدم العقوؿ إٔب معرفتو ال 

خرج رسوؿ اهلل : قاؿ، عن جده، عن أبيو، ركل أٞبد عن عمرك بن شعيبفقد ، ٯبوز
ككأ٭با تفقأ ُب كجهو حب الرماف من الغضب: قاؿ، ذات يـو كالناس يتكلموف ُب القدر ،

فما : ُّذا ىلك من كاف قبلكم قاؿ؟ ما لكم تضربوف كتاب اهلل بعضو ببعض)) :فقاؿ ٥بم
أين ٓب ، ٗبا غبطت نفسي بذلك اَّلس، أشهدهٓب غبطت نفسي ٗبجلس فيو رسوؿ اهلل 

كإذا ، إذا ذكر أصحايب فأمسكوا)) :قاؿعن النيب ، عن ثوبافكاخرج الطراين  (ّ) ((أشهده
 (ْ) ((كإذا ذكر القدر فأمسكوا، ذكرت النجـو فأمسكوا

كُب ا٢بديث الذم ذكرناه ، كا٤بنهي عنو ُب ىذه األحاديث ىو ا٣بوض فيها بالباطل كالظن
أال كىو قولو إذا ذكر أصحايب فأمسكوا فليس معناه  كما ىو ، أخّبا ما يدؿ على ذلك

                                                           

 .َُّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ِّٖ-ِّٕا٢بداد: الدعوة التامة التذكرة العامة، ص  ( ِ)
 .َِٓ/ ُُ، ٖٔٔٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ّ)
: ٙبقيق،ا٤بعجم الكبّب، الطراين القاسم الشامي، أبو اللخمي أٞبد بن أخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: سليماف( ْ)

 .ِٗ/ ِ، ُِْٕرقم ا٢بديث ِالقاىرة، ط – تيمية ابن مكتبة: النشر ، دار، اَّيد عبد بن ٞبدم
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إ٭با معناه اإلمساؾ عن ذكرىم ، معلـو اإلمساؾ عن ذكر فضائل الصحابة كجهادىم
شيء )) :عن القدر فقاؿ سئل ابن عمركإليك أقواؿ بعض العلماء ُب ذلك منها ، بالباطل

كقاؿ كىب  ((فبل تريدكا من اهلل عز كجل ما أىب عليكم؛ عليوأراد اهلل عز كجل أال يطلعكم 
ككجدت أعلم الناس ، ٍب نظرت فتحّبت، نظرت ُب القدر فتحّبت)) :-هللرٞبو ا-بن منبو

-كجاء رجل إٔب اإلماـ أيب حنيفة ((كأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيو، بالقدر أكفهم عنو
علمت أف الناتر ُب القدر كالناتر ُب عْب أما )) :ٯبادلو ُب القدر فقاؿ لو -رٞبو اهلل

كقرر ىذا الطحاكم ُب بياف اعتقاد أىل السنة .  ((الشمس كلما ازداد نظرا يزداد ٙبّبا
كأصل القدر سر اهلل تعأب ُب )) :كا١بماعة على مذىب أيب حنيفة كصاحبيو حيث قاؿ

ذلك ذريعة  كالتعمق كالنظر ُب، ٓب يطلع على ذلك ملك مقرب كال نيب مرسل، خلقو
، فا٢بذر كل ا٢بذر من ذلك نظرا كفكرا ككسوسة، كسلم ا٢برماف كدرجة الطغياف، ا٣بذالف

وئ  چ : كهناىم عن مرامو كما قاؿ تعأب ُب كتابو، فإف اهلل تعأب طول علم القدر على أنامو

( 1)   چ    وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
. . . )) (ِ) 

فهذا ، العلماء من أف القدر سر اهلل ُب خلقوأما ما يؤثر عن بعض ، ككذلك يقاؿ ُب القدر
لكن ىذا ٧بصور ُب ا١بانب ا٣بفي من ، صحيح ٯبب إدراكو لكل من يبحث ُب القدر

كقسم ذلك ، كمنع كأعطى، كأمات كأحيا، أال كىو كونو سبحانو كتعأب أضل كىدل، القدر
ألف اهلل حجب ؛ ٘بوز فمحاكلة معرفة سر اهلل ُب ذلك ال، بْب عباده بقدرتو كمشيئتو النافذة
أما جوانب القدر األخرل كحكمو العظيمة كمراتبو كدرجاتو ، علمها حٌب عن أقرب ا٤بقربْب

كينبغي ، بل بيانو ٩با يندب إليو، كبياف ا٢بق للناس فيو، فهذا ٩با ٯبوز ا٣بوض فيو، كآثاره
. لمها كمعرفتهاإذ اإلٲباف بالقدر أحد أركاف اإلٲباف الٍب ينبغي تع؛ شرحو كإيضاحو للناس

كأكرد اإلماـ ا٢بداد أف ُب القضاء إشكاال ال يزكؿ إال يـو القيامة كما قاؿ سيدنا علي كـر 
(ّ) ((ال يظهر سر القضاء كالقدر إال يـو القيامة)) :اهلل كجو . 

                                                           

 ِّسورة االنبياء: اآلية  (ُ)
 .ُِٓحنيفة، ص  أيب اإلماـ عند الدين ا٣بميس: أصوؿ  (ِ)
 .ٖ/ ُا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ا٥بركم: مرقاة ( ّ)
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كأمػػر دقيػػق ال شػػيء أخفػػى منػػو  ، كأمػػر القضػػاء كالقػػدر خفػػي جػػدا)) : اإلمػػاـ ا٢بػػداد  قػػاؿ
كلػػئبل ، دقػػةفػػإف ا٣بػػوض فيػػو زن؛ عنػػو العامػػة بالكليػػة حػػٌب ال ٱبوضػػوا فيػػو أبػػداكينبغػػي أف تفطػػم 

ألهنا تنزلت قليبل ،  أخفى منها أدؽ من بيت العنكبوتكال، فإف ىذه أمور دقيقة جدا، يغَبكا
فػبل كصػلت إٔب ، لعلماء كىي ُب غاية الضع  كالدقػةككلما ٥با  تدؽ حٌب انتهت إٔب ا. قليبل

ال ينبغي أف ، عظيم كُب ا٣بوض فيها خطر، ال يكاد يدرؾ بسبب ذلك كىي شيءالعامة إال 
 (ُ) ((حٌب سقطوا ُب ا١بانب اآلخر كمنو فرت القدرية، يفشى
كما يتكلم ،  تظهر ٦بارم القضاء كالقدر إال بعد تعدم خطة االختيارٓب)) : ايضان  كقاؿ

 .(ِ) ((األٞبقُب القضاء كالقدر كُب الرجاء مع العامة ُب ىذا الزماف إال 
 :قاؿاإلماـ ا٢بداد يرل أف حقيقة القدر فيها إشكاؿ ال ينكش  إال يـو القيامة ك  
مذىب القدرية كقد : كىي على ثبلث درجات، در فيها إشكاؿ ال يزكؿكمسألة الق))

 .(ّ) ((كمذىب أىل السنة كسط بينهما، كا١برية، حٌب ٓب يبق اليـو منهم أحد، انقرضوا
اإلنساف بعد اإلٲباف باهلل كرسولو كاليـو اآلخر ذكر الوعد كالوعيد عن  يكفي)) :كقاؿ

من تكلم  ككل، إشكاال ال ينحل إٔب يـو القيامةألف فيها ، القضاء كالقدر ا٣بوض ُب مسألة
 .(ْ) ((فبل تطمع ُب حلها، ُب حلها زادىا إشكاال

 :لكونو يشكك عليهم فيقوؿ القضاء كالقدرعلى مضرة ٨باطبة العامة با٢بداد ينبو اإلماـ ك 
فإف مقصوده العمل مع ، كليس ىذا مقصود اإلٲباف، حٌب غّبىم، ىو مضر بالعامة))

كمذىب القدرية خّب ، ىو مذىب ا١برية كىذا، عأب على النفس ال بالعكساالحتجاج هلل ت
 (ٓ) ((منو
 
 
 

                                                           

 .ُِٓ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .َّّ/ُا٤برجع السابق:  (ِ)
 .ِّٖ/ ُا٤برجع نفسو:  (ّ)
 .ُِْ/ُا٤برجع نفسو:  (ْ)
 .ِّٕ-ِّٔ/ُا٤برجع نفسو:  (ٓ)
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 :األسباب ومسبباتهاالكالم على : الرابع مطلبال
 :الحداد في الكالم على األسبابمنهج اإلمام : أوال
أم خالق األسباب ا٤بتوصل ُّا إٔب ، ا٤بتوصل ُّا إٔب مسبباهتاأم ( مسبب األسباب) اهلل

كُب عرؼ . ككل شيء يتوصل بو إٔب أمر من األمور، السبب ا٢ببل: قاؿ أىل اللغة. ا٤بطلوب
رٞبو -قاؿ اإلماـ الغزإب، (ُ)كيلـز من عدمو العدـ لذاتو، ما يلـز من كجوده الوجود: الشرع
كىو أف يرل التوحيد )) :فقاؿالتوحيد حينما تكلم على ٦بارم اليقْب كذكر منها   -اهلل

رة ال األشياء كلها من مسبب األسباب كال يلتفت إٔب الوسائط بل يرل الوسائط مسخ
بأحد فإف انتفى عن قلبو مع اإلٲباف إمكاف الشك فهو موقن ، حكم ٥با فا٤بصدؽ ُّذا موقن

ا٤بعنيْب فإف غلب على قلبو مع اإلٲباف غلبة أزالت عنو الغضب على الوسائط كالرضا عنهم 
كالشكر ٥بم كنزؿ الوسائط ُب قلبو منزلة القلم كاليد ُب حق ا٤بنعم بالتوقيع فإنو ال يشكر 

 القلم كال اليد كال يغضب عليهما بل يراٮبا آلتْب مسخرتْب ككاسطتْب فقد صار موقنا با٤بعُب
 (ِ) ((الثاين كىو اإلشراؼ كىو ٜبرة اليقْب األكؿ كركحو كفائدتو

ألف هلل ملك ؛ كتنسى ا٤بسبب، فإياؾ أف تنظر إٔب األسباب)) :-رٞبو اهلل–قاؿ الشعراكم 
، بدليل أنو سبحانو حْب يشاء يسلبها منك؛ األشياء الٍب ٙبوزىا كاألدكات الٍب ٙبوز ُّا

بدليل أف اهلل سبحانو كتعأب ٱبلق ، تظن أف األسباب ىي الفاعلةكإياؾ أف ، فتنبو أيها الغافل
كيركيها ، كمن يضع بذكر القطن مثبل كٰبرث األرض،  ٍب يشاء أال تأٌب بنتائجها؛ األسباب

األسباب اإلماـ ا٢بداد كذكر  (ّ) ((ٍب تأٌب دكدة القطن لتأكل احملصوؿ، ُب مواعيدىا
أف كذا يقع ، مع سببو شيءكقوع كل ، اللوح احملفوظإنو مكتوب ُب )) :فقاؿ، كمسبباهتا
ال على ، آخره مدبر على أيدم ا٤ببلئكة كالعآب من أكلو إٔب، كعلى ىذا، ككذا بكذا، بكذا

إف ُب باطن : حٌب إف اإلماـ الغزإب ذكر، حٌب بنو آدـ مدبركف با٤ببلئكة، أيدم بِب آدـ
كىذا يستخرج الفضلة ، لقوت إٔب ا٤بعدةىذا يدفع ا، غذاءهيدبركف ، سبعة مبلئكة اآلدمي
كُب العلوم ىذا يسوؽ ، ىذا ُب السفلي من العآب، كىذا يدفع الدـ إٔب الكبد، منها

إلقامة أمر ، رض كأحواؿ الدنيا بأيدم بِب آدـكإ٭با تدبّب أمر األ، كىذا ٰبمل ا٤باء، السحاب
                                                           

 . ّٗ/ُالسفاريِب: لوامع األنوار البهية،   (ُ)
 .ْٕ/ُالغزإب: إحياء علـو الدين،  ( ِ)
،  أخبار مطابع: ا٣بواطر، الناشر – الشعراكم تفسّب، الشعراكم متوٕب الشعراكم: ٧بمد ( ّ)  .ْٗٗٓ/َُاليـو
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أنت على فأجر ، لطفو ككرمورم بك على العادة من كإذا أردت أف اهلل ٯب، حكامواهلل كأ
راد اهلل أمرا كإذا أ،  ما بقـو حٌب يغّبكا ما بأنفسهمفإف اهلل ال يغّب، العادة من طاعتو كعبادتو

بالقدرة  كال يظهر بالقدرة ُب الدنيا إ٭با يظهر، سبحانو ُب األسباب هتهر أك ، سبب لو أسبابا
قدرة ُب الدنيا كال، رة األسباب تابعة ٥باكُب اآلخ، فالقدرة ُب الدنيا تابعة لؤلسباب، ُب اآلخرة

، كاألسباب خافية فيها، كُب اآلخرة القدرة تاىرة، كاألسباب تاىرة ُّا، خافية ُب األسباب
 (ُ) ((ليعلم الناس كسيع قدرتو تعأب، كٯبعل سبحانو لكل أمر سببا غّب سبب اآلخر

  : قاؿاالسباب كا٢برؼ فقد تنبو اإلماـ ا٢بداد إٔب حسن النية كا٤بقصد ُب تعاطي ك 
فما ٲبنعو من ، كمنها ما ىو عليو نقمة، رؼ منها ما ىو على صاحبو نعمةاألسباب كا٢ب ))

كما كاف ألجل ، كؿ أكقاهتا كُب ا١بماعة فهو نقمةأداء حقوؽ اهلل كالصلوات مثبل ُب أ
، أكقاهتا فهو نعمةفعل األكامر ُب ك ، حقوؽ اهلل مع أداء، كاالستغناء عن الناس، االستمساؾ

يـو ُب بيوت فإف معظم الناس ال، فع نفسو كنفع غّبه كمن يأٌب بعدهكينبغي أف يعمل بنية ن
فقاؿ ، كىو يغرس ٬ببل، كسرل أنو شركاف على رجل مسن شيبةكقد مر  ، األكلْب كُب أموا٥بم

كنغرس ، غرسوا كأكلنا: فقاؿ، كلعلك ال تدرؾ ٜبرتو، ٓب تغرس كأنت ُب ىذا السن: لو
، النخيل ال تثمر إال بعد عشر سنْبإف : فقاؿ لو، فأمر لو بأربعة آالؼ درىم، كيأكلوف

ال  إف النخل: فقاؿ لو، إنو رجل حكيم: كقاؿ، فأمر لو ٗبثلها، اعة كاحدةكىذا أٜبر ٕب ُب س
اؿ كق، فأمر لو بأربعة آالؼ ثالثة، ٜبر ٕب ُب يـو مرتْبكىذا أ، يثمر إال ُب السنة مرة كاحدة

 (ِ) ((سر بنا لئبل يتم ا٣بزانة علينا: ٣بازنو
 :اإلنسان يأخذ باألسباب وال يعتمد عليها: اثاني

ك٧بققو الصوفية إٔب أف التوكل على اهلل ال يتناَب مع السعي كاألخذ ، ذىب عامة الفقهاء
 كاستعماؿ ما تقتضيو، كٙبرز من األعداء كإعداد األسلحة، كمشرب، اب من مطعمباألسب

 بل السبب، كال تدفع ضرا، اكحدىا ال ٘بلب نفع مع االعتقاد أف األسباب، سنة اهلل ا٤بعتادة
 :-رٞبو اهلل–كقاؿ سهل ، كالكل منو كٗبشيئتو، فعل اهلل تعأب( فاءالش) كا٤بسبب( العبلج)
رٞبو –كقاؿ الرازم. (ّ) (( اهلل فقد طعن ُب سنة رسوؿ، كل يكوف بَبؾ العملمن قاؿ التو ))

                                                           

 .ُّٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ُُُ-َُُ/ُا٤برجع السابق،  (ِ)
 . ُٖٗ/ ْالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ّ)
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چ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ چ: ُب تفسّب قولو تعأب: -اهلل
دلت اآلية )) (ُ)

على أنو ليس التوكل أف يهمل اإلنساف نفسو كما يقوؿ بعض ا١بهاؿ كإال كاف األمر 
أف يراعي اإلنساف األسباب الظاىرة : بل التوكل على اهلل. افيا لؤلمر بالتوكلبا٤بشاكرة من
 (ِ) ((لبل يعوؿ على اهلل تعاؿ، يعوؿ بقلبو عليها كلكن ال

كبدكنو ، وف مع األخذ باألسبابكٝبهور علماء ا٤بسلمْب على أف التوكل الصحيح إ٭با يك
ما تقوؿ فيمن جلس : كقيل ألٞبد (ّ)تكوف دعول التوكل جهبل بالشرع كفسادا ُب العقل 

أما ، ىذا رجل جهل العلم: فقاؿ أٞبد؛ شيئا حٌب يأٌب رزقيُب بيتو كمسجده كقاؿ ال أعمل 
ال يقعد أحدكم عن )) :كقاؿ عمر (ْ)( جعل رزقي ٙبت تل ر٧بي) ٠بع قوؿ النيب
كقد . (ٓ) ((كقد علمتم أف السماء ال ٛبطر ذىبا كال فضة، كيقوؿ اللهم ارزقِبطلب الرزؽ 

أف )) :الَبمذم ُب سننو أخرج. تواتر األمر باألخذ باألسباب ُب القرآف كسنة الرسوؿ 
؟ أك أطلقها كأتوكل، أأعقلها كأتوكل: ناقتو كقاؿ كأراد أف يَبؾ رجبل جاء إٔب النيب

كالغنيمة  (ٕ) چی  ی     ی  جئ  حئ چ: كقاؿ تعأب (ٔ) ((كتوكل، أعقلها: فقاؿ
چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ: كقاؿ تعأب، اكتساب

كالضرب (ٖ)
ُب تعاطي   اإلماـ ا٢بداد كتكلم           (ٗ)   چ ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ: كقاؿ، عمل

 تنسب إٔب ا٤بليح كلكن ال، كل األشياء من اهلل )):فقاؿ، كعدـ االعتماد عليها، األسباب
، فبل يعرفو إال العلماء األكابر، كلو من اهلل كهلل: كأما قولك، كالشر ليس إليك، إال ا٤بليح
، كلكن بأسباب موقوفة على أسباب، شك أنو من اهللفبل ، ٕب من اهللىذا كقع : كإذا قاؿ

                                                           

 ُٗٓ( سورة آؿ عمراف / ُ)
 ٖٔ/  ٗالرازم: مفاتيح الغيب،  ( ِ)
ىػ، دار  ُِْٕ: ِالكويت، ط – اإلسبلمية كالشئوف األكقاؼ كزارة: عن الكويتية، صادر الفقهية ا٤بوسوعة( ّ)

 .ُٖٔ/ُْالكويت،  – السبلسل
 .ُِّ/ٗ، ُُْٓ، رقم ا٢بديث بعثت بْب يدم الساعة بالسي  أخرجو أٞبد ُب مسنده: كىو جزء من حديث ( ْ)
 .ِٔ/ ِالغزإب: إحياء علـو الدين،  ( ٓ)
 .ٖٔٔ/ ْ، ُِٕٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ٔ)
 ٗٔ: اآلية: األنفاؿسورة ( ٕ)
 ُِاآلية: األنفاؿ:  سورة( ٖ)
 ُٓاآلية: ا٤بلك:  سورة( ٗ)
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ُب يد رجل شيئا فنهبو منو  كال تكن كالذم رأل، الشيء من الوجو الذم أذف لك فيو فخذ
فإذا  ، كىذا أيضا جاءين من اهلل: فقاؿ، فنهب ىو منو شيئا آخر، ىذا جاءين من اهلل: كقاؿ

كي  : أف يقوؿ، خر ليس معو شيءفبل ينبغي آل، ىذا من اهلل: فقاؿ، كاف أحد معو شيء
، يعرؼ الوجو الذم حصل لو ىذا منو فإذا أراد مثل ذلك فينبغي أف، يعطيك كال يعطيِب

، يغلطوف ُب الصواب كفكناس كثّب ، مثل عملو ليحصل لو مثل ما حصل لوفيعمل فيو 
أف يعرؼ فينبغي ، الحتاج إٔب ٝباؿ، مثبل، كلو أراد شباـ أك الشحر فيحتاجوف إٔب التعليم 
قاؿ اهلل تعأب ،  فيحتاج إٔب شاىد من الشريعةكإذا قاؿ أعطانيو اهلل. أمور الدين ُّذا الوجو

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ: ُب قسم الفيء
ۓ   چ: ٍب قسمو تعأب بنفسو بقولو، (ُ)

 چ  ڭ
كىالك ، كالناس فيها بْب ناج كفائز، كالدنيا كلها مفركغ منها: قاؿٍب ، (ِ)

كلكن إذا مات اإلنساف على ، كال مدخل للعمل فيها، قد فرغ منهاكىذه أمور ، كخاسر
 (ّ)(( اإلسبلـ فبل يبإب بشيء

كأف الناس من حيث ال يشعركف  با٤بسبب كالقضاء كالقدر األسباب اإلماـ ا٢بداد  ربطك 
ال يكلم  ألنو سبحانو، أراد اهلل أمرا جعل لو سببا إذا)) :فقاؿٱبدموف تلك األسباب 

چ ىئ  ىئ    ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  چ: ٍب قرأ، كاتركوا كذا، قوؿ ٥بم افعلوا كذافي، الناس
(ْ)  

 .(ٓ) ((كاهلل سبحانو ىو الفاعل، اآلية
 كاألسباب مظهر ٥با ، ال من األسباب، األشياء من القضاء كالقدر)) : ايضا قاؿكما 

فإذا بر  القضاء كالقدرب كما تعلق ُّا من كاألسبا، كقصره بالفجور، كمنو طوؿ العمر بالر
أف ٰبصل لو بكمقضي عليو ، أف يفعلوبفهو مقضي عليو ، أك فجر كقصر عمرهكطاؿ عمره 

 .(ٔ) ((من العمرين ما حصل

                                                           

 ٕ اآليةا٢بشر:  سورة( ُ)
 ٖاآلية: ا٢بشر:  سورة( ِ)
 .ِّٗ-ِّٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ُٓ اآليةالشورل:  سورة( ْ)
 .ِّٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
 .َُْ/ُا٤برجع السابق:  (ٔ)
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ألهنم ، الناس كلهم ٱبدموف القضاء كالقدر)) : ؿ قاذكر امثلة على تلك ا٣بدمة للقدر فك 
كلو قلت لشخص سر إٔب البلد الفبلين ، صو بظهوره عليهمذه كيعرؼ ٚبصييسعوف ُب تنفي
ككل يسعى ، فيموت ُّا، قضي أجلو فيها كقد، كلكنو يسّب لقصد حاجتو، ألىبلتموت فيها 
كال أحد قصد إال نفع ، كينتفع بعضهم من بعض، فيصّب النفع لغّبه بسببو، ُب نفع نفسو

ٍب (ِ)(األعماؿ بالنياتإ٭با ) :كذكر حديث، لرجل يأمره با٢بج)) :قاؿ ايضان ك . (ُ) ((نفسو
فإف ، د توافق ا٢بركة القضاء كالقدرفق، كيتم اهلل ما أراد، اإلنساف ينوم كيتحرؾ: قاؿ

كلكن يبقى اإلنساف على ما نول من ، كإف ٓب توافق ذلك ٓب يتم العمل، كافقتهما ًب العمل
 .(ّ) ((خّب كشر

كلكػن مػع ذلػك ال ٰبيػل اإلنسػاف  للقضػاء كالقػدر اقلت كىذه حكمة اهلل جعل السبب خادم
 اإلمػػاـ ا٢بػػدادعلػػى تلػػك ا٤بقػػادير بػػل يقػػيم األسػػباب كيتوكػػل علػػى اهلل كمػػا اشػػار إٔب ىػػذا 

زتػػك فحينئػػذ  فػػإذا أعج، فػػأعط األمػػور حقهػػا أكال، مػػا ٰبيػػل علػػى ا٤بقػػادير إال العػػاجز )) :فقػػاؿ
كقػػاـ فيهػػا علػػى الوجػػو ، كسػػاعدتو ُّػػا ا٤بقػػادير، فلػػو أعطػػى األشػػياء حقهػػا، كلهػػا إٔب ا٤بقػػادير

مػػا مػػع اإلنسػػاف إال :  اإلمػػاـ ا٢بػػدا كقػػاؿ، ٧بمػػود ا٢بػػاؿ إٔب آخػػر الزمػػاف كػػاف،  ا٤بطلػػوب
 ((ال ٰبكم عليها، كاألقدار ٙبكم عليو، جهده

(ْ). 
، اإلنساف ضعي )) : بقولويقرر اإلماـ ا٢بداد األخذ باألسباب مع عدـ االعتماد عليهاك 
، كىذا ال يكوف  كلكن عطاء كمنع، الببلءكالعافية دكف ، يريد بطبعو إال العطا دكف ا٤بنع ما

أك نفع ، إذا نزؿ بك شيء من أٓب تريد دفعوكلكن ، ككذلك ُب كل شيء، كعافية كببلء
حٌب ال تبقى ، حٌب ٯبيك ما يغلبك، تداكمالك،  فاسع فيو ٗبا لو من األسباب، ترجو حصولو

كلو كاف لئلنساف عبد ما يريد ، كالقدر القضاءعن طريق  ىفحينئذ تنح، لك قدرة على شيء
ضاؽ منو سيده كباعو ُب ، كال ٰبتمل من سيده ما يكره، نو إال العطاء الدائم ككل ما ٰببم

، كالزئبق لو فتل حصل بفتلو قلب األعياف ذىبا كفضة،  كىذا سر الرياضة كاالنقياد، ا٢باؿ

                                                           

 .ُِْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد:  (ُ)
 .ٔ/ ُ، ُ، رقم ا٢بديث كي  كاف بدء الوحي إٔب رسوؿ اهلل أخرجو البخارم ُب صحيحو: باب  ( ِ)
 .ِِّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .ُّْ/ُ،  ا٤برجع السابق  (ْ)
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چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ:  تعأب ٤بوسىك٫بن كإياكم على ما قاؿ اهلل
(ُ) 

  (ِ) (( ىػا
 قاؿاإلنساف بطبعو عجوؿ دائمان يريد الثمرة كالنتجية كال يعلم أف كل شيء بوقتو ال بسببو ك 

، ترل األمور تتم أسباُّا فبل تقع أال، ال بأسباُّا، األشياء تكوف بأكقاهتا)) :اإلماـ ا٢بداد
كال يبإب من أم ، إلنساف إال أف يطلب الفرج كاللط على اكما ، كقد تقع بأدىن من ذلك

، ألف العلم إليو سبحانو، أشياء نسيتكقد تكوف العقوبات على أشياء سبقت ك ، كجو ٯبيء
سبحانو من أجل أف اهلل ، عذاب إال كترل فيو الرٞبة أكثر كما يكوف من اهلل سبحانو مظهر
كقد رحم ُّا على ما ذكر ُب ، ُّا قوما فإنو أىلك، كالريح،  كتعأب سبقت رٞبتو غضبو

ا٤بقدكرات ال بد ٥با من : لرجل يريد السفر )) : ايضان  كقاؿ. (ّ) ((القرآف أقواما كثّبين
كما ليس بكائن فبل قدر : قاؿٍب ، كذا كررىا مرتْب،  ا٤بقدكرات ال بد ٥با من أكقات، أكقات
 .(ْ)(( اللهم خر لنا كاخَب لنا، كال كقت

أسرار كحكم ُب هلل )) :أف تلك األسباب ربطها ا٤بسبب ٕبكم فقاؿ اإلماـ ا٢بداديبْب ك 
كىذا ، كاحتياج البعض منها إٔب البعض، باط منافعها بعضها إٔب بعضكارت، ترتيب األسباب
قاؿ   چۅ  ۅ  چ: ٝبيع أموره تتوق  على األسباب كىو موضع قولو، عآب األسباب

 چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چإٔب قولو تعأب  (ٓ) چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ: تعأب
كأما عآب األمر فهو ، (ٔ)

 ((إليها كال احتياج، كال للكاؼ كالنوف، ال حكم فيو لؤلسباب، آخر شيء
(ٕ) 

، نافع كالفوائد إال كلو سبب ٠باكممن ا٤ب شيءال يكوف من األرض )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿك 
إال  شيءمن منع قطر أك عاىة أك أم ، من السماء من العقوبات شيءكبالعكس ال ٰبصل 
الدنيوية كلها إ٭با ىي من كإذا اعترت رأيت ٝبيع ا٣بّبات الدينية ك ، كلو سبب أرضي

                                                           

 ُْْ اآلية( األعراؼ: ُ)
 .ُّٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ُّٔ-ُّٓ/ُا٤برجع السابق:  (ّ)
 .ِّٓ/ُا٤برجع نفسو:  (ْ)
 ِٓ اآليةعبس:  سورة( ٓ)
 ِّ اآليةعبس:  سورة( ٔ)
 .ُِْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ٕ)
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كا٤باء نزؿ ، كىو السبب ُب ا٥بداية، من السماءفالقرآف نزؿ ، أك سببو من السماء، السماء
 .(ُ) ((كىو السبب ُب النبات، من السماء
أمثلة ُب ترتيب األسباب كىذه حكمة اهلل كأف ىذا الَبتيب ُب الدنيا   اإلماـ ا٢بدادكذكر 

قاؿ . كأما ُب اآلخرة فالقدرة كالفعل من اهلل مباشرة دكف أسباب، فقط ألهنا عآب األسباب
فحصل ، ضع األماف ُب قلب ا٣بائ  كا٤بخي ك ، إذا أراد اهلل أماف األرض)) :اإلماـ ا٢بداد

، ىذا ُب ىذا العآب، درة كالفعلك٥بم االختيار كإليو الق، األسبابىذا فعلو كعليهم ، األماف
ك٫بو ىذا  ، يسافر أك يفعل أك يَبؾأف فَبل اإلنساف لو أراد ، كا٢بكمةألنو عآب األسباب 
، ٥بم اختيار كال سببكليس ، آلخرة فإليو تعأب الفعل كالقدرةكأما ُب ا، كل ذلك باختياره

ھ  ھ   چ: ٍب تبل قولو تعأب، كتولتو ا٤ببلئكة دكهنم، ركاا قدبل لو أرادكا فعل شيء م

چ   ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺     ﮻ 
(ِ) ،

، الدنيا كألف األسباب قد استوفوىا ُب، أسبابال توجد ألف إذ ذاؾ ، ىذا ُب اآلخرة: كقاؿ
ألهنا ُب ، ا١بنة كما توعدكف ، ا٤بطر (ّ) چ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ چ: كقد فسر قولو تعأب

ٍب يسكنهم ا١بنة ُب ، ماء الذم ىو سبب الرزؽفينزؿ ٥بم اليـو ا٤بطر من الس، السماء
 (ْ) ((اآلخرة

كقعػػػػػت ، تيسػػػػػرت األسػػػػػباب أك تعسػػػػػرت، إذا حكمػػػػػت األقػػػػػدار)) :ؿ اإلمػػػػػاـ ا٢بػػػػػدادكقػػػػػا
ع أيضػػا مػػفػبل عػػذر لػػو ، أمػا إذا ٓب تسػػبق األقػػدار فلػػم تقػػعك ، كٓب يعػػذر مػػع االختيػػار، ا٤بسػببات
أك كمػػا ، ثبوتػػو علػػى ا٤بعصػػيةفيحػػتج اإلنسػػاف باألقػػدار مػػع ، كىػػذه مسػػألة قػػد ٚبفػػى، االختيػػار
كأراد مػنهم  ، إف اهلل تبػارؾ كتعػأب أراد ُّػمفػ، على ما خلقوا لو وفا٣بلق مكلوف: كقاؿ، قاؿ

 .(ٓ) ((كالشقي من اختلفت بو األمور، وفالسعيد من كافق ما أراد بو ا٢بق كأراد من
 
 

                                                           

 .ُِّ-ُُّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد ،   (ُ)
 ّّ اآليةالرٞبن:  سورة( ِ)
 ِِ اآليةالذاريات:  سورة( ّ)
 .ِِّ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
 .ُْْ/ُا٤برجع السابق:  (ٓ)
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 :معنى الزيادة في العمر الواردة في بعض األحاديث: اثالث
من أحب أف يبسط لو ُب رزقو كينسأ لو )) ُب شرحو ٢بديث :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ النوكم 
تابع للحياة ُب أثرىا  ألنو األجل كاألثرينسأ مهموز أم يؤخر  (ُ) ((ُب أثره فليصل رٞبو

كبسط الرزؽ توسيعو ككثرتو كقيل الركة فيو كأما التأخّب ُب األجل ففيو سؤاؿ مشهور كىو أف 
اآلجاؿ كاألرزاؽ مقدرة ال تزيد كال تنقص فإذا جاء أجلهم ال يستأخركف ساعة كال 

ه كالتوفيق الصحيح منها أف ىذه الزيادة بالركة ُب عمر ، كأجاب العلماء بأجوبة، يستقدموف
للطاعات كعمارة أكقاتو ٗبا ينفعو ُب اآلخرة كصيانتها عن الضياع ُب غّب ذلك كالثاين أنو 
بالنسبة إٔب ما يظهر للمبلئكة كُب اللوح احملفوظ ك٫بو ذلك فيظهر ٥بم ُب اللوح أف عمره 

سيقع  ستوف سنة إال أف يصل رٞبو فإف كصلها زيد لو أربعوف كقد علم اهلل سبحانو كتعأب ما
( 2) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ لو من ذلك كىو من معُب قولو تعأب

ٲبحو اهلل ما يشاء كيثبت فيو النسبة إٔب علم اهلل تعأب كما سبق بو قدره كال زيادة بل ىي 
ا٢بديث كالثالث أف ا٤براد  مستحيلة كبالنسبة إٔب ما تهر للمخلوقْب تتصور الزيادة كىو مراد

 ادنيوي اكىو أف لئلنساف عمر كىناؾ تفسّب رابع (ّ) ((.ا١بميل بعده فكأنو ٓب ٲبتبقاء ذكره 
فإف أطاع زيد من عمره الرزخي إٔب عمره الدنيوم كإف عصى نقص من عمره  ابرزخي اكعمر 

قلت فبل بأس با١بمع بْب ، دادإليو اإلماـ ا٢ب ؿالدنيوم كزيد ُب عمره الرزخي كىذا الرأم ما
أف مقصود الزيادة ُب العمر كثرة الطاعات ىو إلماـ ا٢بداد ك النوكم كرأم ارأم اإلماـ 

كاألعماؿ الصا٢بات كُّذا ٪بمع بْب الرأيْب سواء بالركة ُب األكقات أك بالزيادة ُب العمر 
 .فمقصودٮبا كاحد

 فأجاب ؟ العمر الواردة ُب بعض األحاديث عن معُب الزيادة ُب: ئل اإلماـ ا٢بدادس
كقد اختل  العلماء رٞبهم اهلل . قد صح أف العمر ال يزيد كال ينقص كتابا سابقا)) :فقاؿ

تكوف الزيادة : كقاؿ. فذىب بعضهم إٔب تاىر األحاديث، تعأب ُب معُب الزيادة الواردة
كذلك ك ، فإف فعل كذا زيد لو كذا، أجل فبلف كذا ككذا: مثالو، كالنقص مشركطة بأسباب

                                                           

 .ٓ/ٖ، ٖٔٗٓ، رقم ا٢بديث باب من بسط لو ُب الرزؽ بصلة الرحمأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 ّٗاآلية الرعد: ( سورة (ِ
 .ُُْ/ُٔالنوكم: شرح النوكم على مسلم،  ( ّ)
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إف لئلنساف : كقاؿ بعضهم كىو ابن عباس رضي اهلل عنهما. دفإنو قد كر ، يقاؿ ُب نقصو
ككل مسمى فإف أطاع . كأجبل ُب الرزخ من موتو إٔب بعثو، أجبل ُب الدنيا من مولده إٔب موتو

كإف خال  كعصى نقص من أجلو ، اهلل تعأب زيد من أجلو الرزخي على أجلو الدنيوم
كىذه ، كٓب يبدؿ الكتاب السابق، ادة من خارجفلم يكن زي، الدنيوم فزيد على أجلو الرزخي

حٌب يزف عمره ، معُب الزيادة الواردة بركة تكوف ُب عمره: كقاؿ بعضهم. الصحيح عندمىو 
إ٭با ىو : كا٤بطلوب من طوؿ العمر. من غّب أف تكوف زيادة حسية، القصّب عمر غّبه الطويل

ككاف طوال حقيقيا ، لعبد ا٤بوفقكقد حصل ذلك ٥بذا ا، اتساعو لتتسع دكائر العمل الصاّب
، القدررب مسخر للقضاء ك  )) :كقاؿ (ُ)(( كخذه ٕبقو، كزيادة معنوية فتأمل ىذا ا١بواب

كلكنو ، لقضاء كالقدرككل أحد مسخر ل، كرب مسخر لو مأزكر ُب الشرع، مأجور ُب الشرع
ب كاألسبا، األسبابال من ، ككل األشياء من القضاء كالقدر، ألنو ال جر، ال حجة ألحد

 .(ِ) ((كاألسباب كما تعلق ُّا من القضاء كالقدر، مظهر ٥با كمنو طوؿ العمر بالر
 :الكالم في األرزاق: ارابع

: كامػًب علػى بػِب آدـ بػالرزؽ كالتكػرًن، كقضى فيهم ٕبكمػو، خلق اهلل ا٣بلق كأجرل فيهم أمره
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ ٹ ٹ

كقسػمو ، كأسػبغو علػى خلقػو، كجعل الػرزؽ بيػده كحػده، (ّ) چ ڱ  ڱ  ں  ں   ڱ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ ٹ ٹ، كجعلػػو مػػن آيػػات كحدانيتػػو ُب الكػػػوف،. بيػػنهم ٕبكمتػػو

كىػػػػدل مػػػػن ، قػػػػدر أرزاؽ العبػػػػاد كىػػػػداىم إليهػػػػا(ْ) چپ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  
ى   ى   چ ٹ ٹ، بعلمو كعدلػوكمنع من شاء ، فأعطى من شاء بفضلو، يأٌب ُّا إليهم

 چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ
ٹ ، كال سػػػػعتو فضػػػػيلة عنػػػػد اهلل، كلػػػػيس ضػػػػيق الػػػػرزؽ ىوانػػػػا(ٓ)

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں   گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ ٹ

                                                           

 .ٗٔ-ٖٔا٢بداد، النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ُ)
 .َُْ-ُّٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 َٕاآلية: اإلسراء: سورة (ّ)
   ْٔاآلية: النمل: سورة ( ْ)
 ُٕ اآلية النحل:  سورة( ٓ)
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چ        ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
، كاإلكػراـ إ٭بػا ىػو بالطاعػة، عطاؤه كمنعػو امتحػاف كابػتبلءإبل ، (ُ)

فأصبح الصغّب ينشده كالكبػّب ، كطلب الرزؽ ٩با أقض مضاجع بعض الناس. با٤بعصيةكا٥بواف 
، كالرزؽ ليس باجتهاد ككػد فحسػب من طلب ماؿ ككلد كأىل؛ حولوكأحاديثهم عنو ك ، يطلبو

عبػد مػا  كلػن ٰبػـر ، لن يأخذ أحد ما ٓب يقدر لو، إ٭با ىو فضل من اهلل تؤب قسمتو بْب عباده
ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ: حانوسػػػػػب اهلل  قػػػػػاؿ، كتػػػػػب لػػػػػو

 چ  ې
طلػػػق الكػػػبلـ ُب كأ، كا٤بعاصػػػي قػػػد تؤخرىػػػا األرزاؽ مقػػػدرةكيقػػػرر اإلمػػػاـ ا٢بػػػداد أف  (ِ)

 :قػػػاؿ فو علػػػى غػػػّب مػػػراده نػػػيعايشػػػو النػػػاس كقػػػد يفهمو  يةحساسػػػذا ذلػػػك لكونػػػو موضػػػوع 
كإذا أحسػنوا عجػػل ، ا٣بػزائنأخػركا أرزاقهػم ُب : ذا عصػوا قػاؿ للخزنػةكلكػن إ، األرزاؽ مقػدرة))
ٍب ترد عليهم ُب كقت آخر لعصياهنم كما ترل كثّبا مػن السػيوؿ ، أك ٯبعلها ٥بم فيها مرة، ٥بم

مثػػل ، الػػٍب كانػػت أخػػرت ٥بػػم ٍب أردفػػت ٥بػػمىػػذه ىػػي ، تػػأٌب كتػػركح ضػػياعا ال ٰبسػػنوف تربيتهػػا
تلػػك األيػاـ مػع رزقػػو ٍب ٯبمػع عليػو رزؽ ، عػػو سػيده ٫بػو أربعػػة أيػاـإذا عصػى ٯبو ، العبػد السػوء

النظػػر إٔب قضػػية تػػأخّب الػػرزؽ  اإلمػػاـ ا٢بػػداديلفػػت ك (ّ) ((ا٢باضػػر حػػٌب يكثػػر عليػػو كٲبػػل األكػػل
إذا غضػػب اهلل علػػػى قػػـو أخػػػر : قػػاؿإف عمػػر بػػن ا٣بطػػػاب )) : بسػػبب الػػذنوب فيقػػػوؿ

غػػّب فّبسػػل ا٤بطػػر ُب غػػّب كقتػػو كا٢بصػػاد ُب ، اهتػػا كال ٲبػػنعهم منهػػا كال ينقصػػهاأرزاقهػػم عػػن أكق
ال ينقصػػها ال ٲبػػنعهم ك : كقػػاؿ بعضػػهم، ذلػػك كقتػػو فإنػػو كػػذلك كلػػيس ىػػو علػػى أصػػلو بػػل دكف

فػػإذا رضػػي أرسػػلها علػػيهم كلهػػا ، كيػػدخرىا ٥بػػم ُب ا٣بػػزائن حػػٌب يرضػػىكال يؤخرىػػا بػػل يبقيهػػا 
ال ٰبػدث شػيء مػن األمػور السػماكية كمنػع )) :اكد على ذلػك ايضػان بقولػو ك . (ْ) ((بالتماـ
إال ٕبدكث شيء من العبػاد كمنػع زكػاة كقطػع رحػم ، ك٫بو ذلك ٩با يشغل الناسكقحط ، قطر

إف الرجػػػل ليحػػػـر )) احػػػديث:  اإلمػػػاـ ا٢بػػػداد كذكػػػر.(ٓ) ((ك٫بػػػو ىػػػذا، كعػػػدـ ا٤ببػػػاالة بػػػالفقراء
  (ٔ) ((الرزؽ بالذنب يصيبو

                                                           

 ُٔ - ُٓاآلية: الفجر:  سورة( ُ)
 ِّ: اآلية: لزخرؼا سورة( ِ)
 .َُٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .َُٗ/ُا٤برجع السابق،   (ْ)
 .ُِٖ/ ِ، نفسو ا٤برجع  (ٓ)
 .ُّّْ/ِ، َِِْ، رقم ا٢بديث باب العقوباتأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ٔ)
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للػػػرزؽ جهػػػات متعػػػددة، ككػػػذلك الػػػذنوب، فقػػػد يكػػػوف الػػػذنب ُب جهػػػة الػػػرزؽ، فػػػإذا ))فقػػػاؿ: 
ك٫بػػو  كتطفيػػ  ذنػػب ُب جهػػة رزؽ، كػػأف كػػاف رزقػػو ُب البيػػع كالشػػراء، فأذنػػب بػػبخس حصػػل

ذلك، حـر ذلك الرزؽ، بأف ذىبػت بركتػو كتبلشػى عليػو فيفتقػر، كحصػلت لػو آفػة أذىبتػو مػن 
يػػده، كمػػا ىػػو مشػػاىد ُب أىػػل الربػػا كمػػانعي الزكػػاة كغػػّبىم، كٰبػػـر الػػرزؽ ا٤بقابػػل لذنبػػو خاصػػة 

ؽ ُب ا٢براثػػػة أك غّبىػػػا، كٓب يػػػذنب ُب جهتػػػو، فػػػبل ٰبػػػـر الػػػرزؽ منػػػو دكف غػػػّبه، فػػػإف كػػػاف لػػػو رز 
بذنبو ُب جهة البيع كالشراء ك٫بو ذلك، كإف كاف ذنبو فيمػا ىػو عػاـ ١بميػع األرزاؽ أك أكثرىػا  
كالنقد، حـر الرزؽ بذلك ا٤بعُب من ٝبيع ا١بهات الٍب يأتيو رزقػو بػو منهػا، ألف عليػو مػدارىا، 

و الركػػػة كالنمػػػو ُب ا١بميػػػع، أك أحسػػػن ُب الػػػبعض ففيػػػو دكف كإف أحسػػػن ُب الكػػػل حصػػػلت لػػػ
غّبه، كٯبر خلل كل كاحد باإلحساف فيو دكف اآلخر، كما ٯبر خلل العبادة بعضػها بػبعض،  
كػذلك كمػا ٘بػر الصػبلة بالصػبلة، كالصػـو بالصػـو كال عكػس، كإف كػاف الػذنب بػأمر خػارج 

رر العمر كالرزؽ، فإف توالت عليو أرزاقو عن أسباب الرزؽ كزنا كترؾ صبلة كغّب ذلك عم الض
 .(ُ) ((مع عصيانو فذلك استدراج لو، أك كما قاؿ

 :فقاؿيعيش ُب ٩بلكة ربو، كأنو مقدر لكل فرد يوما ُب أمر الرزؽاإلماـ ا٢بداد  كتكلم 
قاؿ ٤بوسى  إف رجبل: ٍب ذكر، تّب إال ا٤بغَبين باهلل كثّباإف اهلل ال يعاقب ُب أمر الرزؽ بالتق))

إف فبلنا : قل لو، ة تبلغها إٔب ربك عند مناجاتك لوأريد أف أكصيك بوصي: عليو السبلـ
ارب أنت أعلم ٗبا قالو عبدؾ ي: فلما ناجاه قاؿ، فإين غّب ٧بتاج لرزقك، ال ترزقِب: يقوؿ
نعتك من إف خرجت من ٩بلكٍب م: قل لو: سبحانو كتعأب ٤بوسى عليو السبلـفقاؿ ، فبلف
 .(ِ) ((كالسماكات ملكو، كاألرض أرضو، ما أعجب ىذا فأين ٱبرج من ٩بلكتوك ، رزقي

الػػرزؽ ا٤بضػػموف ىػػو )) : قػػاؿ ىػػو الكفػػاؼكيبػػْب لنػػا اإلمػػاـ ا٢بػػداد ضػػابط الػػرزؽ ا٤بضػػموف ك 
كالشػك ، مقسػـوكما فػوؽ ذلػك ف، عبادة كإقامة حقوؽ اهلل إال بوكىو ما ال ٲبكن ال، الكفاؼ

، شػيءأجلػس كأنظػر إف كػاف جػاءين : بػأف يقػوؿ، ٯبػوز فيػو قصػد ٘بربػةكال ، ُب ا٤بضموف كفر
بػػػل يصػػػرؼ إٔب ، كإال فا٤بيػػػت ال يطعػػػم قوتػػػا، فػػػبل بػػػد كأف ٯبيئػػػو، فإنػػػو إف كػػػاف بقػػػي لػػػو حيػػػاة

كإف ٓب ، ٯبب عليو ٙبصيل حاجتػو ٗبػا أمكنػو، س ُب داره ٦بربا كاشتد بو ا١بوعكمن جل، ا٢بي

                                                           

 .ٗٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .َُٖ/ُا٤برجع نفسو،  (ِ)
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مػات ، فإف ٓب يفعػل حػٌب مػات جوعػا، كىو فيو معذكر، كنو إال بالسؤاؿ سأؿ بقدر ا٢باجةٲب
إف السػػؤاؿ مػػن : ك٠بعتػػو رضػػي اهلل عنػػو يقػػوؿ، إال إذا ٓب ٲبكنػػو ٕبػػاؿ، عاصػػيا ألنػػو قتػػل نفسػػو

 : كلو . (ُ) ((عند الضركرة، ما أبيح من الفواحش إال ىو، كالزنا كالسرقة،  الفواحش
 نورا لؤلناـ، الكتاب ا٤بنزؿ ُب *** بالرزؽ القواـ ، قد ضمن تعأب            
 كالطمع جنوف، ك القنوع راحة ***  راـ ػكالسخط ح، فالرضا فريضة            

 (ِ)( ال يكثر ٮبك ما قدر يكوف)                               
 (ّ)مػػػػػػػػػد كاألرزاؽ بالقسػػػػػػػػػػا٣بّب للعب *** دنا ػػػػػػػػػػػػػػػػضاء اهلل سيػػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػالرض كُب:  كقاؿ

 :والفقر والغنى ذكر أمر المعاش: خامسا
، قد جعلوا أبوابا مستقلة بعضها ٲبتدح الفقر، ٤با كجدت أف بعض ا٤بصنفْب للحديث النبوم

كفيها ، ٪بد أحاديث أخرل فيها االستعاذة باهلل من الفقر، كُب الوقت نفسو، كيذـ الغُب
ألحاديث ، ٰبدث اضطرابا ُب الفهم، ككجدت أف ىذا ا٤بسلك، الصاّب الثناء على ا٤باؿ
كٙبليل ما كرد ، دراسة تستوعب األحاديث الواردة ُب ا١بانبْبكحبذا لو تكوف ، الغُب كالفقر

؛ عندما يقرأ حديثا متفردا يذكر الغُب أك الفقر ص إٔب النتيجة الٍب تبلـز القارئكا٣بلو ، فيها
كالباحث يركز ىنا على مفهـو الفقر ا٤بمدكح ُب اإلسبلـ، الذـ سواء بوب لو با٤بدح أك  

كالفقػّب لػيس ، الغػِب لػيس ىػو صػاحب ا٤بػاؿكخبلصة منهج اإلمػاـ ا٢بػداد ُب الفقػر كالغػُب أف 
كاهلل جػل كعػبل ، كا١بمػاؿ ٝبػاؿ الطبػع، كالراحة راحة القلب، الغُب غُب النفس؛ ىو فاقد ا٤باؿ
كإ٭بػػا ، كال بإ٪بػػاب العيػػاؿ، ليسػػت ٔبمػػع ا٤بػػاؿ كا٤بكانػػة عنػػد اهلل، ا٤بنزلػػة ُب اآلخػػرةيبػػْب لنػػا أف 

فمفهـو الفقر ا٤بمدكح كتابا كسنة ىو الفقر ا٤بقركف بالصػر كقػد سػئل اإلمػاـ ، بصاّب األعماؿ
٩بػػا ، كمػػا كرد فيهمػػا مػػن األحاديػػث، عػػن حكػػم الفقػػر كالغػػُب كمػػا بينهمػػا مػػن التفاضػػلا٢بػػداد 

ا٢بمػد هلل الػذم جعػل الفقػر زينػة لعبػاده الصػا٢بْب كحليػة )) :فقػاؿ، فأجػاب . يوىم التنػاُب
كالشػػكر كالصػػر علػػى مػػا ابػػتبلىم بػػو ، كذلػػك إذا قارنػػو منػػو الرضػػا كالتسػػليم، ٣باصػػتو ا٤بفلحػػْب
فأمػػا إذا قارنػػو ا١بػػزع كالضػػجر كاالعػػَباض علػػى القضػػاء كالقػػدر فهػػو مػػن الػػببلء ، العزيػػز العلػػيم

ا٤براد بو الفقر ا٤بقركف ، فا٤بدح الواقع على الفقر كتابا كسنة، ا٤بقيما٤بؤدم إٔب العذاب ، العظيم
                                                           

 .َُٖ/ُا٤برجع السابق:  (ُ)
 .ْٖٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد، ص  ( ِ)
 .ُْٕا٤برجع السابق: ص (ّ)
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الفقػػػر أزيػػػن بػػػا٤بؤمن مػػػن )) :بالصػػػر كالرضػػػا كحسػػػن األدب مػػػع اهلل تعػػػأب كذلػػػك ٫بػػػو قولػػػو
كالذـ كاقع على الفقر ا٤براد بو فقر مقركف بتسخط ا٤بقػدكر (ُ) ((العذار ا٢بسن على خد الفرس

. علػػى اهلل تعػػأب ُب تػػدبّبه االعػػَباضحػػٌب ينتهػػي بصػػاحبو إٔب ، القضػػاءكضػػيق الصػػدر ٗبواقػػع 
ك٤بػا كػاف . (ِ) ((اْب. . . كاد الفقػر أف يكػوف كفػرا)) :كإليو اإلشارة بقولو عليو الصبلة كالسبلـ

األنبيػػاء  ٚبػػّبه أجػػبلء ا٣بليقػػة مػػن، دنيػػا كأخػػرل، الفقػػر أقػػرب إٔب السػػبلمة كالفػػبلح مػػن الغػػُب
مػػن اهلل سػػبحانو ٗبكػػاف ال يبلغػػو ، فػػالفقّب الراضػػي الشػػاكر علػػى فقػػره، كاألكليػػاء سػػلفا كخلفػػا

ألف ، كالفقّب ا٤بتسػخط شػر مػن شػرار األغنيػاء. الغِب كإف بذؿ نفسو كمالو ُب سبيل ربو تعأب
االغػػَبار بالػػدنيا كأمػػا بليػػة الغػػُب فنهايتهػػا . بليتػػو ُب االعػػَباض علػػى اهلل تعػػأب كىػػو أمػػر فظيػػع

كيبػػْب اإلمػػاـ . (ّ) ((ىػػػا. ىػػذا جػػواب مسػػألتك فتفقػػو فيػػو، كالتمتػػع ُّػػا علػػى كجػػو غػػّب مرضػػي
، ا٢بػػداد مبػػدأ طلػػب الػػرزؽ كأف اإلنسػػاف ال يطلػػب الػػرزؽ مػػن النػػاس بػػل يطلبػػو مػػن رب النػػاس

 : قػاؿ.أف الرزؽ دائم حلي  الدين فمن أقاـ الدين أحبػو النػاس كأعطػوه كيضع مبدأ ٝبيبل
أك ، ٛبيػز بالػدين ال يعلػق قلبػو بالنػاسكمػن ، النػاس قػدر إنػك ترجػوه مػن اهلل الذم ترجػوه مػن))

، لكػن مػع اإلخػبلص، القرآف كالطاعةكاتب على قراءة . عظموين كاصطنعوا إٕب: لناسيقوؿ ل
لػػو ، كالػػرزؽ مقسػػـو، يػػرد الزائػػدكقػػد ، ذا رأكه متمسػػكا بالػػدين عظمػػوهإ، كال عليػػك مػػن النػػاس

إف العبػػد قػد يصػػيب ) قػاؿ النػػيب صػلى اهلل عليػو ك آلػػو كسػلم، تػرده مػػا ارتػد إال بالػػذنبٛبنيػت 
كالكثػػّب مػػع عػػدمها ، فػػإف القليػػل مػػع الركػػة كثػػّب، سػػأؿ ربػػك الركػػةاك  (ْ)( الػػذنب ٲبنعػػو الػػرزؽ
، الفائػػدةفمػػا ، فصػػرفو ُب الشػػهوات، حب الػػدينار كإذا حصػػل لئلنسػػاف رزؽقليػػل كقصػػة صػػا

 .(ٓ) ((؟ىل شيء غّب ا٢بساب

                                                           

السمعاين ،  شيوخ معجم من ا٤بنتخب ،السمعاين التميمي منصور بن ٧بمد بن الكرًن عبد أخرجو السمعاين:( ُ)
 .ِٔٔصـ، ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ، ُالكتب، الرياض، ط عآب دار: ، الناشرالقادر عبد بن اهلل عبد بن موفق: ٙبقيق
 الدين ناصر ٧بمد: ٙبقيق ،ا٤بصابيح مشكاة ،التريزم العمرم ا٣بطيب اهلل عبد بن ٧بمد  أخرجو التريزم:( ِ)

 .َُّْ/  ّـ، ُٖٓٗ، ّبّبكت، ط – اإلسبلمي ا٤بكتب: األلباين، الناشر
 .ٕٔ-ٔٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ّ)
، َِِْ، باب العقوبات، رقم ا٢بديث كإف الرجل ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبوأخرجو ابن ماجو ُب سننو: بلفظ ( ْ)
ِ/ُّّْ. 
 .ِٗٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
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لو أف رجبل أتاه سائل فأعطاه  )) :فقاؿ ،ية األشياء من اهلل تعأبرؤ اإلماـ ا٢بداد كذكر 
 تعأب ىو الذم أقدره كينسى أف اهلل، كيرل أنو فعل شيئا، ال شك أنو يرجو عليو ثوابا، ئاشي

 .كأنو ىو الذم ساؽ إليو السائل، نو ىو الذم يسر لو ما تصدؽ بوكأ، على الفعل
ا٤بعاصي النفس تدعو إليها كالشيطاف يزينها لو كينسيو عاقبتها ليطمئن ُّا قلبو كينوم  كُب

 .(ُ) ((العود إليها كيصر عليها
عوز اهلل أف أي، كىذه األمور ٘بيك عرض، ة اهللاقصد ٧بب)) :-رٞبو اهلل–اإلماـ ا٢بداد قاؿ ك 

، فإذا أردت أف تعرؼ اهلل، لو كاف ىو مانعا ذلك أحدا ٤بنعو الكفار، يعطيك خرقة ككسرة
كال ترل أركح ، شاغلتعرؼ إف الدنيا بأسرىا ىم ، كي  يرزقهم كينعمهم،  فانظر إٔب الكفار

فإهنم أركح من ( السائلوف) أم ٩بن يأكل كسرة خبز على دكة أك ُب مكاف مثل الطلب
(ِ) ((غّبىم بكثّب  

كىو احملرؾ لعبيده كينب لنا معُب ، كاإلماـ ا٢بداد ال يرل ٧بسنا إال اهلل فهو الذم عليو ا٤بعوؿ
و لسأ حيث( ّ)  ((جبلت القلوب على حب من أحسن إليها)) االستشراؼ كمفهـو حديث

جبلت القلوب على حب من أحسن ) إف جدؾ عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ: سائل قائبل
فإذا ، ٫بن ال نرل ٧بسنا إال اهلل فإف كاف كال بد فكا٥بباء ٙبسبو شيئا))  :فقاؿ( إليها

كالتعبّب عن ذكؽ من ال يرل إال اهلل ُب ، يريد أف رؤيتو للخلق ُّذه ا٤بثابة، فتشتو ٓب ٘بد شيئا
ىذا ا٤بقاـ  كلكن يستدؿ على صاحب، كال تكاد العبارة تقع عليو، العطاء كا٤بنع عسّب
استعماؿ العلم ، كالذم ال بد منو ُب األخذ من أيدم ا٣بلق، كا٤بعوؿ عليوبالعبلمات الظاىرة 

كأما ، إال ما يسوغ لك أخذه شرعا تأخذكاألدب تاىرا كباطنا أما العلم الظاىر فهو أف ال 
كال شيئا استشرفت إليو ، إخراجوعنو ُب غناء إال بنية  كأنتالباطن فهو أف ال تأخذ شيئا 

طنة البا اآلدابكىذا من ، أف ترجوه كتطمع فيو من موضع معْب: كمعُب االستشراؼ. النفس
فإنو ، كالواجب من باطن العلم أف تؤمن يقينا أف اهلل تعأب ىو ا٤بعطي حقيقة كالتزامها فضل

كىو ، كاآلمر لو باإلعطاء كاَّازم لو ٗبا ىو أجل كأفضل من عطائو، ىو الرزاؽ لذلك ا٤بعطي
ؿ زين لو البذكىو الذم ، الٍب ال يستطيع ٥با خبلفا، الذم سلط على قلبو البواعث القاىرة

                                                           

 .ُِْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد:  (ُ)
 .ََّ/ِا٤برجع السابق ،   (ِ)
 .ُُِ/ْأخرجو أبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية: ( ّ)
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 فما أحسن إال إٔب، لقى ُب نفسو أف ا٣بّب كا٤بنفعة ُب االصطناع إليكأك ، كاخطرؾ على بالو
نظر إٔب ا٣بلق أك كقوؼ ، ىل يبقى مع استشعار ىذا األمر من العلم باهلل: فقل ٕب. نفسو
من حيث إنو ، فبل تغفل عن شكر احملسنْب كموادهتم كالدعاء ٥بم، كمع ىذا كلو؟ معهم

إال ، كموضعا للخّب ككاسطة بينو كبْب عباده، كما جعلهم ٧ببل للمعركؼ، بذلكسبحانو أمر 
 (ُ((كرؾ إياىم شكر هلل عند التحقيقكٰبب معاملتهم بو كش، كىو ٰبب ٥بم ذلك

كلئلماـ ا٢بداد ملمح حوؿ قضية يغفل عنها حٌب طبلب العلم أال كىي خواص السور أك 
ابن تدفع الفاقة كما جاء عن  اقراءهت سورة الواقعة كأففع مثاؿ قراءة الفضائل كما ٘بلب أك تد

من قرأ سورة الواقعة ُب كل ليلة ٓب تصبو فاقة )) :يقوؿ٠بعت رسوؿ اهلل : قاؿ مسعود 
ترتيب سورة كقد سئل اإلماـ ا٢بداد عن ( ِ)  ((كقد أمرت بناٌب أف يقرأهنا كل ليلة: قاؿ( أبدا
كىي ا٢باجة إٔب ، فاقةكل ليلة أماف من ال  قراءهتاأف : فاعلم أنو كرد)) :فقاؿ ، الواقعة
: عند موتو كقد قيل البن مسعود . تشْب اإلنساف ُب دنياه كمركءتوحاجة  أعِب، ا٣بلق

كخواص . كىو سورة الواقعة، ما منهم أحد إال كقد أعطيتو كنزا: تركت أكالدؾ فقراء فقاؿ
كقد  اية أمر غّب ٦بهوؿ ككتب السنن طافحة ُّالسور كاآليات القرآنية كاألذكار كاألدعية النبو 

كليس ُب . خواص الكتاب العزيز ُب اإلبريزالذىب : أل  اإلماـ الغزإب ُب ذلك كتابا ٠باه
نعم ال ، ترتيب الواقعة ك٫بوىا ١بلب ا٤بنافع كدفع ا٤بضار الدنيوية ما يقدح ُب عمل كال نية

كللعبد ُب التحرز من ا٢باجة . ا٤بقاصد الدينيةينبغي أف يكوف الباعث على قراءهتا ٦بردا من 
فإف ا٤بؤمن الفطن ال يقصد باالستغناء عن الناس ، أفضل نية -إذا عقل  -إٔب الناس 

بل ، كما شاكل ذلك ٩با يقَبف بو من الراحة كاللذة الصورية، كبالسبلمة ُب النفس كاألىل
من ىذه من ا٤ببتلْب بشيء  كقد تظهر على كثّبين، يقصد بو ا٣ببلص من آفات تضر الدين

على سؤاؿ العافية من اهلل ا٤بعنوية كا٢بسية كذلك خوفا ، كمن ٍب اشتد حرص األكابر البليات
كقد تكرر . ٤با ىي ٦ببولة عليو من الضع  كالتزلزؿ عند كركد األشياء ا٤بنافرة ٥با، من انفسهم

                                                           

 .ٔٓ-ْٓداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، صا٢ب ( ُ)
،  الرين كوثر: ٙبقيق ،كالليلة اليـو عمل السِب، بػ ابن ا٤بعركؼ إسحاؽ بن ٧بمد بن ( أخرجو ابن السِب: أٞبد( ِ
 .ِّٖ، صَٖٔبّبكت، رقم ا٢بديث /  جدة - القرآف علـو كمؤسسة اإلسبلمية للثقافة القبلة دار: الناشر
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٤با  (ُ)( ف يكوف كفراكاد الفقر أ) :االستعاذة من الفقر كاألمراض كقاؿ من الرسوؿ 
 . من التـر بالقضاء كالسخط للمقدكر كا١بزع، يتهدؼ لو ا٤ببتلى بو
 ىكلكن أخشى أف أبتل، ألنو يؤ٤بِبما أجزع من الببلء )) :-رٞبو اهلل-قاؿ سفياف الثورم 

كاعتنائو باختياره كتدبّبه ، ٍب إف كماؿ العبد ُب رضاه باختيار ربو لو كاكتفائو بعلمو. فأكفر
 .(ِ) ((كاختيارىا عن تدبّب نفسو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .َِّْ/ ّأخرجو التريزم: مشكاة ا٤بصابيح،  (ُ)
 .ٕٓا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
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 المبحث الرابع
 مقامات الدين اإلسالم واإليمان واإلحسان

 :مقامات الدين وأولها اإلسالم: األول المطلب
 :مقامات الدينحديث : أوال

ذات بينما ٫بن عند رسوؿ اهلل : قاؿ عمر بن ا٣بطاب أخرج مسلم ُب صحيحو عن 
، ال يرل عليو أثر السفر، شديد سواد الشعر، علينا رجل شديد بياض الثيابإذ طلع ، يـو

ككضع كفيو على ، فأسند ركبتيو إٔب ركبتيو، حٌب جلس إٔب النيب ، كال يعرفو منا أحد
اإلسبلـ أف تشهد أف ال )) :فقاؿ رسوؿ اهلل، يا ٧بمد أخرين عن اإلسبلـ: كقاؿ، فخذيو

كٙبج البيت ، كتصـو رمضاف، كتؤٌب الزكاة، كتقيم الصبلة، اهللإلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ 
فأخرين عن : قاؿ، كيصدقو، فعجبنا لو يسألو: قاؿ، صدقت: قاؿ، إف استطعت إليو سبيبل

كتؤمن بالقدر خّبه ، كاليـو اآلخر، كرسلو، ككتبو، كمبلئكتو، أف تؤمن باهلل: قاؿ، اإلٲباف
فإف ٓب ، أف تعبد اهلل كأنك تراه: قاؿ، اإلحساففأخرين عن : قاؿ، صدقت: قاؿ، كشره

: ما ا٤بسئوؿ عنها بأعلم من السائل قاؿ: قاؿ، فأخرين عن الساعة: قاؿ، تكن تراه فإنو يراؾ
كأف ترل ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء ، أف تلد األمة ربتها: قاؿ، فأخرين عن أمارهتا
؟ يا عمر أتدرم من السائل: ٍب قاؿ ٕب، مليا ٍب انطلق فلبثت: قاؿ، يتطاكلوف ُب البنياف

 (ُ) ((فإنو جريل أتاكم يعلمكم دينكم: قاؿ، اهلل كرسولو أعلم: قلت
 :ما يأٌب ىذا ا٢بديث يستفاد من

من كجود اهلل  أف اإلٲباف ىو التصديق ٔبميع القضايا االعتقادية الٍب جاء ُّا النيب : أكال
كالبعث كالرسل كالكتب السماكية كالقدر ، كالتصديق با٤ببلئكة، كربوبيتو ككحدانيتو كصفاتو
 .كٝبيع الشؤكف الغيبية

، كبعضها بدين كالصبلة، أف أركاف اإلسبلـ ٟبسة بعضها لساين قليب كالشهادتْب: ثانيا
 .كبعضها مإب كالزكاة كا٢بج

 كالصديقْب كىو منهاج النبيْب، لى مقامات الدينعأف اإلحساف كىو مقاـ ا٤براقبة أ: ثالثا
 .كالصا٢بْب كحسن أكلئك رفيقا

                                                           

 .ّٔ/ ُ، ٖ، رقم ا٢بديث باب معرفة اإلٲباف، كاإلسبلـ، كالقدر كعبلمة الساعةأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
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كأف اإلسبلـ يطلق على ، تاىر ا٢بديث أف اإلسبلـ كاإلٲباف حقيقتاف متباينتاف: رابعا
كعن : -رٞبو اهلل-قاؿ ا٢بافظ ابن حجر. كاإلٲباف على األعماؿ الباطنة. األعماؿ الظاىرة

الشافعي أهنما عبارة عن معُب كاحد قاؿ ا٤بزين  صاحب  كعن، (ُ)اإلماـ أٞبد ا١بـز بتغايرٮبا
كالذم عليو البخارم أف اإلسبلـ كاإلٲباف كالدين ، كلكل من القولْب أدلة متعارضة: ا٢بافظ

يرل أهنما إذا اجتمعا افَبقا كما ُب ، كالناتر ُب النصوص، (ِ)عبارات ٨بتلفة  عن معُب كاحد
ـ كحده كاف جامعا ٤بعُب اإلسبلـ كإذا افَبقا اجتمعا فإذا ذكر اإلسبل، حديث جريل ىذا

كإذا ذكر اإلٲباف كحده كاف جامعا ٤بعُب اإلٲباف كاإلسبلـ معا كىذا يدؿ على ، كاإلٲباف معا
أهنما ُب األصل ا٠باف ٢بقيقة كاحدة كما ذىب إليو البخارم كيرل ابن حجر ُب ذلك رأيا 

لكن كل ، قيقة شرعيةكالذم يظهر من ٦بموع األدلة أف لكل منهما ح)) :كسطا حيث يقوؿ
، فكما أف العامل ال يكوف مسلما إال إذا اعتقد، ٗبعُب التكميل لو، منهما مستلـز لآلخر

، كحيث يطلق اإلٲباف ُب موضع اإلسبلـ، فكذلك ا٤بعتقد ال يكوف مؤمنا كامبل إال إذا عمل
اَّاز  فهو على سبيل، أك يطلق أحدٮبا على إرادهتما معا، أك اإلسبلـ ُب موضع اإلٲباف

ككاف لكل منهما ، فإف كردا معا ُب مقاـ السؤاؿ ٞببل على ا٢بقيقة، كيتبْب ا٤براد بالسياؽ
، كإف ٓب يردا معا أك ٓب يكن ُب مقاـ سؤاؿ أمكن ا٢بمل على ا٢بقيقة أك اَّاز، معُب خاصا

 (ّ) ((ذلك اإل٠باعيلي عن أىل السنة كا١بماعة ىكقد حك: قاؿ، ٕبسب ما يظهر من القرائن
 (ْ). غييب اختص اهلل بعلمو دكف سواه أف كقت قياـ الساعة أمر: خامسا
ال ٰبصل لئلنساف الثاين حٌب ٰبكم ، ثبلث مقامات الدين مَبتبة)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
 .(ٓ) ((كمقاـ اإلحساف، كمقاـ اإلٲباف، مقاـ اإلسبلـ، األكؿ

 

                                                           

 .ُُٓ/ُإلسبلـ، باب سؤاؿ جريل عن اإلٲباف كاابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
 .ُُْ/ ُا٤برجع السابق، ( ِ)
 .ُُٓ/ُا٤برجع نفسو، ( ّ)
األرناؤكط، ،  القادر عبد ٙبقيق الشيخ، البخارم  صحيح ٨بتصر شرح القارم قاسم، منار ٧بمد قاسم: ٞبزة ( ْ)

 السعودية، عاـ العربية ا٤بملكة - ا٤بؤيد، الطائ  السورية، مكتبة العربية ا١بمهورية - البياف، دمشق دار مكتبة: الناشر
 .ُّٗ-ُّٖ/ ُـ،  َُٗٗ - ىػ َُُْ: النشر
 .ُِٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
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 :مقام اإلسالم: اثاني
 (ُ)الذم ىو موضع الطاعة كاالنقياد هلل عز كجلىو االستسبلـ : كاإلسبلـ ُب اللغة

ككل طاعة انقاد العبد ُّا لربو تعأب  ىو االنقياد كاالستسبلـ: كاإلسبلـ ُب االصطبلح
 (ِ)كاستسلم فيها ألمره فهي إسبلـ

 :عن حديث جريل ٤با سأؿ عن اإلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف: اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
فاألكؿ ، كاإلحساف مشَبؾ بينهما، كاإلٲباف ٦برد علم كتصديق، ٦برد عمل فقطاإلسبلـ )) 

كالثالث ، كالثاين باطنو، ُب ا١بوارح كالثاين ُب القلب كالثالث فيهما فاألكؿ تاىر الثاين
 .(ّ) ((خالصهما كىو الغاية من اإلٲباف كاإلسبلـ إذا اجتمعا صارا إحسانا

كيبنب اإلماـ ا٢بداد أف ال طريق لئلٲباف إال من طريق اإلسبلـ كأف اإلسبلـ تاىر الدين 
كمقاـ ، مقاـ إسبلـ: ا٤بقاـ مقاماف)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿكاإلٲباف باطنو كاإلحساف ٜبرهتما 

كال طريق إليو إال منو  كمن ، صار ىو طريقك إٔب اإلٲباف، ـفإذا حققت مقاـ اإلسبل، إٲباف
كالثاين ، كاألكؿ تاىر الثاين، بقي ال إسبلـ كال إٲباف، سبلـأراد اإلٲباف من غّب طريق اإل

: كقولو، إذا اجتمعا صارا إحسانا، كىو الغاية من اإلسبلـ كاإلٲباف، كالثالث خالصهما، باطنو
، أم تعتقد عن اعتقاد ُب القلب، تشهد: كُب قولو، ت يشعر بأف بينهما معرفة سابقةصدق
كُب ا٢بديث حث ، كإٲباف العواـ ناقص، كإٲباهنم باطل، اف ا٤بنافقْبال إٲب، باطن ُب الكيقْب

كعلى ٚبصيص أكمل ، لّبسخ حفظهم، كعلى تكرير ا٤بعلم على ا٤بتعلمْب، على طلب العلم
 (ْ) ((ا٢باضرين با٣بطاب

 
 
 
 

                                                           

 .  ِٓٗ/ ُِابن منظور: لساف العرب،  ( ُ)
 ،الدالئل تلخيص ُب األكائل ٛبهيد ،ا٤بالكي الباقبلين بكر أبو القاضي، ٧بمد بن الطيب بن الباقبلين: ٧بمد  (ِ)

 .ِّٗـ، ص ُٕٖٗ - ىػَُْٕ، ُلبناف، ط – الثقافية الكتب مؤسسة: حيدر، ، الناشر الدين عماد: ٙبقيق
 .ُٓا٢بداد: بشرل الفؤاد بَبٝبة اإلماـ ا٢بداد،  ( ّ)
 . ْ/ِا٤برجع السابق،  (ْ)
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 :الحكم على من ال يدين بأمور اإلسالم وىو مسلم: اثالث
كأكثر أصحابنا أف تاىر مذىب أٞبد تكفّب تارؾ الصبلة فلػو )) :-اهللرٞبو -قاؿ ابن رجب 

كالنصػػوص الدالػػة علػػى أف األعمػػاؿ ، إلسػػبلـ ٓب يكػػن تاركهػػا عنػػده كػػافرآب تكػػن الصػػبلة مػػن ا
كاإلماـ ا٢بداد ال ٰبكم بكفر كال بإسبلـ من ال يدين بػأمور (ُ) ((داخلة ُب اإلسبلـ كثّبة جدا
ُب التوقػػ  عػػن ا٢بكػػم ٩بػػن ىػػذه صػػفتهم كذلػػك  كضػػرب لنػػا مثػػاالاإلسػػبلـ مػػن صػػبلة ك٫بوىػػا 

أمػػواؿ أىػػل الباديػػة كلهػػا بيػػت )) :ؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد قػػاحػػْب سػػئل عػػن أمػػواؿ أىػػل الباديػػة ف
سػئلت عػن مثػل  كلػو، ال صػبلة كال زكػاة، كإف أقػركا ُّػا، ألهنم ال يدينوف بأمور اإلسبلـ؛ ماؿ
ألهنػػم ال ، ال أدرم: كىػػذا ىػػو ٧بػػل التوقػػ  كقػػوؿ، ٓب أجػػـز بػػأهنم مسػػلموف أك كػػافركف ىػػؤالء

كال يفعلػػػوف  كإ٭بػػػا يقولوهنػػػا بغػػػّب قصػػػد عنػػػدما يتكلمػػػوف أك يتعجبػػػوف ، يقػػػركف بالشػػػهادة تعبػػػدا
فبهذا ، اكيعتقدكف من يفعلوهن، كلكنهم يقركف ُّا، فبهذا يكاد ٰبكم بكفرىم، أركاف اإلسبلـ

كبػػاطنهم ٲبنػػع أف يقػػاؿ ، يقػػاؿ بإسػػبلمهمنػػع أف فظػػاىر أحػػوا٥بم ٲب، يرجػػى أف يكونػػوا مسػػلمْب
، فلهذا حسػن التوقػ  فػيهم، ألف معهم شبهة إسبلـ، التوق  أسلم: ففي مثل ىذا، بكفرىم

 (ِ) ((كلو قد خرج ا٤بهدم لكاف أكؿ من ٯباىد ىؤالء كأمثا٥بم
فر ُب إف إدخاؿ أل  كا)) :اإلماـ أبوبكر الباقبلينقلت كىذا ا٤بذىب ىو األسلم كما قاؿ 

 (ّ) ((بأل  شبهة كفر، أسلم من تكفّب مسلم كاحد، اإلسبلـ بشبهة إسبلـ كاحدة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٧بمود ٙبقيق ،البخارم صحيح شرح البارم فتح ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين ابن رجب: زين ( ُ)
 .ُِٔ/ُـ،  ُٔٗٗ - ىػُُْٕ، ُالنبوية، ، ط ا٤بدينة - األثرية الغرباء مكتبة: كاخركف، ، الناشر شعباف بن
 . ِِْ-ِِّ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ّٖ/ُا٤برجع السابق:  (ّ)
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 :حكم المسلم إذا صدر منو فعل الكافر: ارابع
﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮴   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ ٹ ٹ

                   ﮻﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋجئ   حئ                  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

قاؿ اإلماـ ابن حجر ُب فتح البارم  (ُ) چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب
 ( قولو باب عبلمات ا٤بنافق) شرح البخارم

كقاؿ الشيخ ٧بيي ، ٤با قدـ أف مراتب الكفر متفاكتة ككذلك الظلم أتبعو بأف النفاؽ كذلك
كقاؿ ، اإلٲباف كما أف الطاعة تزيدهالدين مراد البخارم ُّذه الَبٝبة أف ا٤بعاصي تنقص 

الكرماين مناسبة ىذا الباب لكتاب اإلٲباف أف النفاؽ عبلمة عدـ اإلٲباف أك ليعلم منو أف 
فإف كاف ُب اعتقاد اإلٲباف ، كالنفاؽ لغة ٨بالفة الباطن للظاىر، بعض النفاؽ كفر دكف بعض

 (ِ)لَبؾ كتتفاكت مراتبوكيدخل فيو الفعل كا، فهو نفاؽ الكفر كإال فهو نفاؽ العمل
ألنو مقر ؛ اكمنهج اإلماـ ا٢بداد ُب ا٤بسلم إذا صدر منو عمل الكفار أنو منافق كليس كافر 

ُب الدنيا يعامل معاملة كأمره ملتبس كلكن ىذا حكمو ، بالشهادتْب كناطق ُّا فكي  نكفره
، للقلب ٤با فيو من االحتياطكىذا ا٢بكم فيهم أميل ، كأما عند اهلل فاهلل أعلم ٕبالو، ا٤بسلمْب
ألف ، فعل الكافر إذا صدر من ا٤بؤمن فهو النفاؽ كفاعلو منافق)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
، كأما ا٤بنافق فمتلبس با٢بالْب، مقر ٗبا ىو عليو تاىرا كباطناكل ،  كالكافر بْب، ؤمن بْبا٤ب

 (ّ) ((كالكفر ُب باطنو، اإلسبلـ على تاىره
 
 
 
 
 

                                                           

 َُْ - ُّٖاآلية: النساء: سورة ( ُ)
 .ٖٗ/ُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ِ)
 .ِْٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 :يشكر اهلل على نعمة اإلسالم ويسألو الموت عليها اإلنسان: اخامس
كيسأؿ من اهلل  اينبغي عليو أف ٰبافظ عليه افمن أكرمو اهلل ُّ، نعمة اإلسبلـ من أعظم النعم
كالبشرل ُب فوز بالسعادة الكرل أتيو ا٤بوت كىو على تلك النعمة فيالثبات على ذلك حٌب ي
اهلل قاؿ ، غّب اإلسبلـ خسر الدنيا كاآلخرل علىكُب ا٤بقابل من مات ، اآلخرل كىي ا١بنة

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: تعأب ُب شأف بياف ذلك

لذلك ينبغي للمسلم أف يشكر اهلل على ىذه النعمة فهي أساس السعادة ُب  (ُ) چچ
فينبغي )):مبينا عظم شأف النعم كأف أعظمها اإلسبلـ اإلماـ ا٢بداد قاؿ الدنيا كاألخرة

ابتداء من بعد أف أنعم عليو ُّا ، أف ال يسلبو نعمة اإلسبلـ، أف يرجو من فضل اهلل: للمسلم
ىي  لتقصّبه ُب الشكر على ىذه النعمة الٍب، كٱباؼ مع ذلك من التغّب، من غّب كسيلة منو
أف يرزقو حسن ، إليو متضرعا، أف ال يزاؿ سائبل من اهلل تعأبكينبغي ؛ أعظم النعم

ألهنم ، كىم ٰبسبوف أهنم ُب مقاـ الصر، الناس ُب مقاـ الشكر)):ايضا  كقاؿ (ِ) ((...ٛبةا٣با
ألنك إذا ، كإف كاف ُّم شيء من ذلك فما ىم فيو من النعم يغلب عليو، ليسوا ُب ببلء

ألنو ال عيش ، رأيت أنك ُب أًب ما يكوف، لتوحيدتفكرت فيما أنت فيو من نعمة اإلسبلـ كا
مر اـ ا٢بداد أف ا٤بوت على اإلسبلـ أكيقرر اإلم(ّ) ((إف اإلنساف خلق ضعيفاإال ، كفرمع  

أمر )) (ْ) چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ: قولو تعأبُب مفهـو  : قاؿفاهلل عباده أف يطلبوه 
كأنو ال ، أنو الدين عنده وكىو دين اهلل الذم أخر ُب كتاب، منو سبحانو با٤بوت على اإلسبلـ

ڃ   چ: فقاؿ تعأب، كأنو الدين الذم رضيو لرسولو كلعباده ا٤بؤمنْب، يقبل من أحد سواه

چ چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ: كقاؿ تعأب (ٓ) چڃ  چ   چ  چ

، كليس يقدر اإلنساف على أف ٲبيت نفسو على اإلسبلـ(ُ) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                                                           

 ٖٓ اآلية آؿ عمراف: ( سورة  ( ُ
 .ٕٓا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ِ)
 .ِٕٓ-ِٕٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 َُِاآلية: ؿ عمراف: آ سورة( ْ)
 ُٗاآلية: ؿ عمراف: آ سورة( ٓ)
 ّاآلية: ا٤بائدة:  سورة (ُ)
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كامتثل ما ، ذ بو كاف قد أتى بالذم ىو عليوإذا أخ، كلكن قد جعل اهلل لو سبيبل إٔب ذلك
كيكره ا٤بوت على غّبه ، كيعـز عليو، ٰببو كيتمناهك ، ىو أف ٱبتار ا٤بوت على اإلسبلـأمره بو ك 

كبذلك كص  اهلل ، ئبل من اهلل أف يتوفاه مسلماكال يزاؿ داعيا متضرعا كسا، من األدياف
ەئ  ەئ  وئ    چ: --األنبياء كالصا٢بْب من عباده فقاؿ ٨برا عن يوس  بن يعقوب

 چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  وئ  ۇئۇئ
كعن السحرة حْب آمنوا فتوعدىم  (ُ)

چژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک چ: فرعوف بالعقوبة
ىيم عليو اكحكى اهلل تعأب عن إبر (ِ)

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ   چ: السبلـ الوصية با٤بوت على اإلسبلـ فقاؿ تعأب

چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵  
كعلى اإلنساف االجتهاد ُب حفظ   (ّ)

فإف ا٤بضيع ألكامر اهلل متعرض للموت ، ٔبكتقويتو بفعل ما أمر بو من طاعة اهلل تعا وإسبلم
، االستخفاؼ بو نادليل على استهانتو ٕبق الدين معلفإف تركو لذلك ، سبلـعلى غّب اإل

فإهنا تضع  ، كاآلثاـكعليو أيضا أف ٯبانب ا٤بعاصي . فليحذر ا٤بسلم من ذلك غاية ا٢بذر
 -كالعياذ باهلل -كما كقع ذلك ،  ب عند ا٤بوتلكتزلزؿ قواعده كتعرضو للس، كتوىنواإلسبلـ 

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   چ : كُب قولو تعأبا كا٤بصرين عليه، لكثّب من ا٤ببلبسْب ٥با

چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
كخذ نفسك ، فتأملو، ما يدؿ على ذلك (ْ)

، كقعت ُب شيء منها فتب إٔب اهلل تعأب منوكإف ، ك اجتناب ٧بارمو، مر اهلل تعأببامتثاؿ أكا
كقد بلغنا أف ، كال تزاؿ سائبل من اهلل حسن ا٣باٛبة. كاحذر كل ا٢بذر من اإلصرار عليو

مٌب : أقوؿ. قصم تهرم الذم يسأؿ اهلل تعأب حسن ا٣باٛبة: يقوؿ -لعنو اهلل  -الشيطاف 
، هلل على نعمة اإلسبلـ مد كالشكركأكثر من ا٢ب، أخاؼ أف قد فطن! بعملو يعجب ىذا

فإف اهلل لو أعطى الدنيا ٕبذافّبىا عبدا كمنعو اإلسبلـ لكاف ذلك ، فإهنا أعظم النعم كأكرىا
، ألف األكؿ ٲبوت فيصّب إٔب النار، سبلـ كمنعو الدنيا ٓب يضره ذلككلو أعطاه اإل، كباال عليو

اهلل فإف ، كجبل من سوء ا٣باٛبةكعليو أف ال تزاؿ خائفا ، كىذا الثاين ٲبوت فيصّب إٔب ا١بنة
                                                           

 َُُ اآليةيوس :  سورة( ُ)
 ُِٔ اآليةاألعراؼ:  سورة( ِ)
 ُِّ اآليةالبقرة:  سورة( ّ)
:  سورة( ْ)  َُ اآليةالرـك
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كالذم ال إلو )) :كُب ا٢بديث الصحيح. من يشاء كيضل، يهدم من يشاء، مقلب القلوب
فيسبق عليو ، كحٌب ما يكوف بينو كبينها إال ذراع، إف أحدكم ليعمل بعمل أىل ا١بنة، غّبه

كفيو غاية التخوي  ألىل التقول . ا٢بديث (ُ) ((فيعمل بعمل أىل ا١بنة فيدخلها، الكتاب
كاهلل ما : ككاف بعض السل  الصاّب يقوؿ. يطفضبل عن أىل التفريط كالتخل، كاالستقامة
ُب  -رٞبة اهلل عليهم -كقد كاف السل  الصاّب . لى دينو أف يسلب إال سلبأمن أحد ع

لو عرض : حٌب قاؿ بعضهم، غاية ا٣بوؼ من خاٛبة السوء مع صبلح أعما٥بم كقلة ذنوُّم
، يعِب الشهادة ُب سبيل اهلل، كالشهادة بباب الدار، علي ا٤بوت على اإلسبلـ بباب ا٢بجرة

ألين ال ، على الشهادة على باب الدار، الخَبت ا٤بوت على اإلسبلـ على باب ا٢بجرة
كمن األذكار الٍب  (ِ) ((ىػا ! أدرم ما الذم يعرض لقليب فيما بْب ا٢بجرة إٔب باب الدار

اإلماـ يذكر ك (ّ) -يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ أمتنا على دين اإلسبلـ -ٝبعها اإلماـ ا٢بداد ذكر
للذين ما ٱبتم بالسوء  كاعلم أنو كثّب))  : ٭باذج ٩بن ٱبتم ٥بم بسوء ا٣باٛبة قاؿ ا٢بداد

كالذين ، ا٤بسلمْبوف عورات عبكالذين يتت، كالزكاة الواجبة، يتهاكنوف بالصبلة ا٤بفركضة
ُب أمور الدين  كالذين ٱبدعوف ا٤بسلمْب كيغشوهنم كيلبسوف عليهم، ينقصوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف

كالذين يدعوف أحواؿ األكلياء ، كينكركف عليهم بغّب حق، ياء اهللكالذين يكذبوف أكل، كالدنيا
ٱباؼ منو على كمن أخوؼ ما . كأشباه ذلك من األمور الشنيعة، كمقاماهتم من غّب صدؽ

. ككذلك إضمار الشك ُب اهلل كرسولو كاليـو اآلخر، البدعة ُب الدين، بو سوء ا٣باٛبةصاح
اللهم يا أرحم . كال عاصم من أمر اهلل إال من رحم، فليحذر ا٤بسلم من ذلك غاية ا٢بذر

 كلو  (ُ) ((كأف تلحقنا بالصا٢بْب، أف تتوفانا مسلمْب، نسألك بنور كجهك الكرًن، الرٞبْب
 (ِ)على ملة اإلسبلـ خّب ا٤بواىب ***كأف يتوفانا على خّب ملة 

                                                           

يعمل بعمل أىل النار، حٌب ما يكوف بينو  -أك: الرجل  -اهلل إف أحدكم  فو) أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ( ُ)
الرجل ليعمل بعمل أىل ا١بنة، كبينها غّب باع أك ذراع، فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل ا١بنة، فيدخلها. كإف 

باب .. ا٢بديث( حٌب ما يكوف بينو كبينها غّب ذراع أك ذراعْب، فيسبق عليو الكتاب، فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها
 .ُِِ/ٖ، ْٗٓٔ، رقم ا٢بديث ُب القدر

 . ّّا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ِ)
 .ٖا٢بداد: راتب اإلماـ ا٢بداد: ص ( ّ)
 .ّٔا٢بداد، النصائح الدينية، ص ( ُ)
، ص ( ِ)  .ّٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :اإليمانمقام : الثاني المطلب
 :تعريف اإليمان: أوال

كاتفق أىل العلم من اللغويْب كغّبىم . فهو مؤمن؛ آمن يؤمن إٲبانا: مصدرُب اللغة اإلٲباف 
 (ُ)التصديق: معناه( اإلٲباف) أف

اصطبلحا طوائ  عديدة من أىل العلم من الفقهاء كأىل  ٙبدثت عن اإلٲباف: كاصطبلحا
كقد تناكؿ ذلك كل من التهانوم كالعيِب فقاال ما ، ا٢بديث كا٤بتكلمْب كا٤بفسرين كغّبىم

 :معُب اإلٲباف باعتبار عرؼ الشرع اختل  فيو أىل القبلة على أربع فرؽ: خبلصتو
ُب كل ما علم ٦بيئو بو بالضركرة   اإلٲباف فعل القلب فقط أم تصديق الرسوؿ: األكٔب

 .تصديقا جازما مطلقا
فإف ٓب ٙبصل كاف ، باللساف فقط بشرط حصوؿ ا٤بعرفة بالقلب( إقرار) اإلٲباف عمل: الثانية

 .صاحب ذلك مؤمن الظاىر كافر السريرة
 كقد نسب ىذا، اإلٲباف عمل القلب كاللساف أم االعتقاد ا١باـز كاإلقرار بالشهادتْب: الثالثة

 .إٔب أيب حنيفة كعامة الفقهاء كبعض ا٤بتكلمْب
كقد نسب القوؿ بذلك إٔب أصحاب ، اإلٲباف فعل القلب كاللساف كسائر ا١بوارح: الرابعة

بالقلب  اكتصديق ااإلماـ ا٢بداد جعل اإلٲباف اعتقادك  (ِ)،ا٢بديث كمالك كالشافعي كاألكزاعي
با١بوارح كىذا إٲباف الصادقْب خرج ُّم ا٤بنافقْب  باللساف كعمبل احٌب يصّب كاليقْب كإقرار 
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ: كالكافرين قاؿ تعأب

، كاإلٲباف ٦برد علم كتصديق، اإلسبلـ ٦برد عمل فقط)): اإلماـ ا٢بداد قاؿ( ّ) چ ڱ  ڱ
كاألكؿ ، كالثالث فيهما، ثاين ُب القلبكال، كاألكؿ ُب ا١بوارح، كاإلحساف مشَبؾ بينهما

                                                           

 .ّٖٔ/ ُٓابن منظور: هتذيب اللغة،  ( ُ)
 أخبلؽ مكاـر ُب النعيم نضرة، ٞبيد بن اهلل عبد بن صاّب/ الشيخ بإشراؼ ا٤بختصْب من عدد: بن ٞبيد: ا٤بؤل  ( ِ)

 .ُْٔ-َْٔ/ّ، ْكالتوزيع، جدة، ط للنشر الوسيلة دار: ، الناشر الكرًن الرسوؿ
 ُْاآلية ا٢بجرات: ( سورة (ّ
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إذا اجتمعا ، ٲبافكىو الغاية من اإلسبلـ كاإل، كالثالث خالصهما، كالثاين باطنو، تاىر الثاين
 (ُ)(( صارا إحسانا
، رؼ ٜبراتوشكالتوكل كاإلخبلص من أجل فركعو كأ، صل كىو صدؽ التوحيدفاإلٲباف ىو األ

قواعدىا قولو كفعلو إال صار الشيطاف يفرؽ كبُب على ، ةاين الشريفكما ٙبقق عبد ُّذه ا٤بع
تطواؼ ككل من عرل كمن ٓب يتحقق ُّذه األكصاؼ فللعدك بقلبو إ٤باـ كمن حولو ، من تلو

كن كمن ي، كالرجيم كليو كقرينو، ؽ دينو كارٙبل عنو إٲبانو كيقينوفقد فار ، عنها كخلى منها
 .الشيطاف لو قرينا فساء قرينا

 :حكم إيمان المقلد: اثاني
فكأنو بقبولو ، قبوؿ قوؿ الغّب من غّب دليل: كمعُب التقليد، ا٤بقلد شخص متص  بالتقليد

كأف األعماؿ ليست ، إذا ثبت أف اإلٲباف ىو التصديق القليب فقطك . جعلو قبلدة ُب عنقو
فيناؿ ، ثبت أف إٲباف ا٤بقلد صحيح يثاب عليو إذا كجد منو التصديق ا٤بذكور، داخلة فيو
سواء كجد منو ذلك التصديق عن دليل أك ، ا٤بوعود ا٤بسطور بفضل اهلل ا٤بلك الغفورالثواب 

اختل  ك . إال أنو يكوف عاصيا بَبؾ النظر كاإلمعاف ُب االستدالؿ على اإلٲباف، عن غّب دليل
اختل  العلماء ُب إٲبانو صحة ؟ ُب أف إٲباف ا٤بقلد صحيح أـ ال، أىل ا٤بلة من األناـ

 :٣ببلؼ فيو أقواؿ منهاكحاصل ا، كفسادا
 .كعليو السنوسي، فيكوف ا٤بقلد كافرا، عدـ صحة إٲباف ا٤بقلد -ُ
 .كإال فبل عصياف -إف كاف فيو أىلية للنظر  -االكتفاء بالتقليد مع العصياف  -ِ
كمن قلد غّب ذلك ٓب ، إف من قلد القرآف كالسنة القطعية صح إٲبانو إلتباعو القطعي -ّ

 .ا٣بطأ على غّب ا٤بعصـو يصح إٲبانو لعدـ أمن
فمن كاف فيو أىلية النظر ، ألف النظر شرط كماؿ، االكتفاء بو من غّب عصياف مطلقا -ْ

 .فقد ترؾ األكٔب، كٓب ينظر
كالصواب أف ىذا ا٣ببلؼ جار . كالقوؿ ا٢بق الذم عليو ا٤بعوؿ من ىذه األقواؿ ىو الثاين-

 (ُ). لنظر ا٤بوصل ٤بعرفة الرسلُب النظر ا٤بوصل ٤بعرفة اهلل تعأب دكف غّبه كا

                                                           

 . ٓ-ْ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ّٔالتوحيد، ص جوىرة شرح البجيورم: هتذيب ( ُ)
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كأمػا ا٤بسػألة الػٍب أكمػأت إليهػا )) :فأجػاب بقولػوكقد سئل اإلماـ ا٢بداد عن حكم إٲبػاف ا٤بقلػد 
فاعلم أف إٲبػاف ا٤بقلػد فيمػا نػراه كنقولػو إٲبػاف صػحيح ال ٲبػَبل ُب . كاألصوؿ االعتقادمن علم 
يقبلو من أجػبلؼ  كما كاف ، تهوره٧بصل لو علم كمعرفة بأكؿ ىذا الدين كابتداء ، صحتو

العرب كسكاف البػوادم مػنهم كىػذا أمػر كاضػح جلػي كأمػا أنػت كأمثالػك فلسػنا نػرل أنػك مػن 
 .ك٩بن شرح اهلل صدره لئلٲباف كاإلسبلـ االستبصارالتقليد بل أنت من أىل 

أيقن فهو من ا٤بؤمنْب ا٤بستبصرين إذا ، كعندنا أف من قرأ القرآف كفهم فيو كلو بعض فهم
كٓب يزؿ ا٢باؿ كذلك من ، ألف القرآف متواتر على القطع كمعجز على القطع، كآمن ٗبا فيو

فكي  يكوف مقلدا من كاف إٲبانو عن علم صح كثبت . إٔب يومنا ىذا لدف رسوؿ اهلل 
بدكف ذلك من  االستبصاربالتواتر من غّب نكّب كال منازع ُب ذلك بل يصح اإلٲباف مع 

 .العلم
كالرجل من علماء الكبلـ كا٤بتعصبْب عليو ككل . فحديث آخر (ُ)السنوسيقوؿ  كأما ذكره

 (ِ) ((.كما قالت األئمة،   يؤخذ من كبلمو كيَبؾ غّب رسوؿ اهلل 
حٌب إف ، ما صححوا إٲباهنم بالنظر كالسؤاؿإف أىل الزماف )) :اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ

 :ركقد أدركنا الناس يعلموف الصغا، بصائرىمقلدين لقلة عامتهم إٲباهنم قاصر عن إٲباف ا٤ب
كىاجر إٔب ، كلد ٗبكة كبعث ُّا، يا كرسوالقل رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد نب)

فإذا كاف ىذا ،  ٓب يبق ألمثاؿ ىذه األشياء أثرفما زاؿ األمر ينقص حٌب( ا٤بدينة كمات ُّا
، على ىذا ينقص الدين شيئا فشيئاك ، فماذا يكوف غّبه، ذم ىو األصلال، ُب أمور اإلٲباف

 .(ّ) ((ٍب رجعت فراستهم ُب أمور الدنيا، حٌب يرفع كٓب يبق منو شيء
 
 
 
 

                                                           

 كىو قولو الذم تقدـ بعدـ صحة إٲباف ا٤بقلد .( ُ)
 . ُٕٔا٢بداد، النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية،  ( ِ)
 .ّٗٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  ( ّ)
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 :التحذير من ضعف اإليمان: اثالث
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ ٹ ٹ (ُ)ڻ    چڱ  ڱ  ں  ں  چٹ ٹ 

ٿ  ٿ   چ ٹ ٹك (ِ) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت   چٹ ٹ (ّ) چ  ڄ

 چحت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث
اإلٲباف يزداد )) :قاؿ، عن أيب الدرداءك  (ْ)

كما زيادتو : قيل لو، اإلٲباف يزيد كينقص)) :قاؿ عمّب بن حبيبكعن  (ٓ) ((كينقص
، فإذا غفلنا كضيعنا، فذلك زيادتو، عز كجل كٞبدناه كخشيناهإذا ذكرنا اهلل : قاؿ؟ كنقصانو

كقد اختل  العلماء ُب زيادة اإلٲباف )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ القرطيب  (ٔ) ((فذلك نقصانو
كتصديق ، كالعقيدة ُب ىذا على أف نفس اإلٲباف الذم ىو تاج كاحد. كنقصانو على أقواؿ
إذا  شيءكال يبقى منو ، يدخل معو زيادة إذا حصل ال، إ٭با ىو معُب فرد، كاحد بشيء ما

فذىب ٝبع من العلماء . فلم يبق إال أف تكوف الزيادة كالنقصاف ُب متعلقاتو دكف ذاتو، زاؿ
ال سيما أف كثّبا من العلماء يوقعوف ، إٔب أنو يزيد كينقص من حيث األعماؿ الصادرة عنو

ع كسبعوف بابا فأعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل اإلٲباف بض) :لقولو، اسم اإلٲباف على الطاعات
كمسألة -رٞبو اهلل -كقاؿ ا٤بفسر ابن عاشور . (ٖ) ((ػا ق (ٕ)( كأدناىا إماطة األذل عن الطريق
كا٣ببلؼ فيها مبِب على أف األعماؿ يطلق عليها اسم ، زيادة اإلٲباف كنقصو مسألة قدٲبة

 چک  ک   گ  گ  گ  چ: كما قاؿ تعأب،  اإلٲباف
أما التصديق القليب . يعِب صبلتكم(ُ)

                                                           

 ُّاآلية: ا٤بدثر:  سورة(ُ)
 ِ: اآلية: األنفاؿ سورة( ِ)
  ُِْ: اآلية: التوبة سورة (ّ) 
 ِِاآلية: األحزاب:  سورة(ْ)
 .ِٖ/ ُ، َٕأخرجو ابن ماجو ُب سننو: باب ُب اإلٲباف، رقم ا٢بديث ( ٓ)
 .َٖٓ/ِ، ُِٓ أخرجو اآلجرم: الشريعة لآلجرم، رقم ا٢بديث( ٔ)
 .ّٔ/ ُ، ّٓأخرجو مسلم ُب صحيحو: باب شعب اإلٲباف، رقم ا٢بديث ( ٕ)
 .َِٖ/ْالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ٖ)
 ُّْ اآلية البقرة:  سورة  (ُ)
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فبل يقبل ، كىو عقد القلب على إثبات كجود اهلل كصفاتو كبعثو الرسل كصدؽ الرسوؿ
كإ٭با ىو خبلؼ ، كلذلك ال خبلؼ بْب ا٤بسلمْب ُب ىذا ا٤بعُب، كال يقبل الزيادة، النقص

عن أيب منها ، كثّبةكاالحاديث الدالة على زيادة اإلٲباف كنقصو كضعفو  ، (ُ)مبِب على اللفظ
، عن أنسك (ِ) ((أكمل ا٤بؤمنْب إٲبانا أحسنهم خلقا)) :قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ، ىريرة

كٱبرج ، كُب قلبو كزف شعّبة من خّب، ٱبرج من النار من قاؿ ال إلو إال اهلل)) :قاؿعن النيب 
كٱبرج من النار من قاؿ ال إلو إال ، كُب قلبو كزف برة من خّب، من النار من قاؿ ال إلو إال اهلل

عن ، حدثنا أنس، حدثنا قتادة، قاؿ أباف: كُب قلبو كزف ذرة من خّب قاؿ أبو عبد اهلل، اهلل
إف كل دليل دؿ على زيادة اإلٲباف فإنو : فنقوؿقلت  (ّ) ((مكاف من خّب من إٲباف: النيب

قاؿ ا٢بافظ ابن . تستلـز النقصكذلك ألف الزيادة ، ككذلك العكس، يدؿ أيضا على نقصانو
ٍب شرع ا٤بصن  يقصد : حجر عند شرحو لباب زيادة اإلٲباف كنقصانو من صحيح البخارم
فإف  ، كبثبوهتا يثبت ا٤بقابل، اإلماـ البخارم يستدؿ لذلك بآيات من القرآف مصرحة بالزيادة

 .(ْ) ((كل قابل للزيادة قابل للنقصاف ضركرة
فإف ٓب ، فإف ٓب يستطع فبلسانو، رأل منكم منكرا فليغّبه بيدهمن )) :رسوؿ اهللكقاؿ 

 .(ٓ) ((كذلك أضع  اإلٲباف، يستطع فبقلبو
كخلة ذميمة تنشأ عنها أمور ، فهو بلية عظيمة كأما ضع  اإلٲباف)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

ذلك من االىتماـ بالرزؽ كخوؼ ا٣بلق إٔب غّب ك مثل ترؾ العمل بالعلم ك ترؾ األمر  مذمومة
كأكؿ دليل . كعلى قدر إٲباف العبد يكوف امتثالو لؤلمر كاجتنابو للنهي، األخبلؽ ا٤بشؤكمة

فعلى كل مؤمن أف يسعى ُب تقوية . ارتكابو للمخالفاتعلى ضع  إٲبانو تركو للموافقات ك 
 :يزيد ثبلثةاإلٲباف ك كاألمور الٍب يقول ُّا  إٲبانو

                                                           

 .ُٗٔ/ ْابن عاشور: التحرير كالتنوير،  ( ُ)
 .َِِ/ ْ، ِْٖٔرقم ا٢بديث  أخرجو أبو داكد ُب سننو: باب الدليل على زيادة اإلٲباف كنقصانو،( ِ)
 .ُٖ-ُٕ/ُ، ْْأخرجو البخارم ُب صحيحو: باب زيادة اإلٲباف كنقصانو، رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ْٕ/ُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ْ)
رقم ا٢بديث باب بياف كوف النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف، كأف اإلٲباف يزيد كينقص، أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ٓ)
ْٗ ،ُ /ٔٗ. 
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، أمور اآلخرةخبار الٍب فيها ذكر الوعد كالوعيد ك أف يصغي بسمعو إٔب اآليات كاأل: دىاأح
كإٔب ما كاف . كما حل ٗبعانديهم من ا٤بثبلت، كإٔب قصص األنبياء كما أيدكا بو من ا٤بعجزات

كإٔب غّب ذلك من األدلة ؛ الرغبة ُب اآلخرة  الصاّب من الزىادة ُب الدنيا ك عليو السل
 .السمعية

الستدالؿ إٔب ملكوت السموات كاألرض كما بينهما من أف ينظر بعْب االستبصار كا: لثاينا
 .بدائع ا٤بصنوعاتعجائب اآليات ك 

فإف ، ك ٰبَبز من الوقوع ُب ا٤بعاصي كالسيئات أف يواتب على العمل بالصا٢بات: الثالث
ككل ىذه ا٤بذكورات يزيد ُّا اإلٲباف كيقول . يقل با٤بعصيةلطاعة ك يزيد با، عملاإلٲباف قوؿ ك 

كاعلموا )) :إٔب نظافة القلوب بقولو اإلماـ ا٢بداد ينبو ك . (ُ) ((كاهلل ا٤بستعاف، اإليقافُّا 
ما كاف نظيفا نقيا من الباطل : هللأف خّب القلوب كأحبها  ياكمإمعاشر اإلخواف أيدنا اهلل ك 

 :اين ا٣بّب كالصواب كُب ا٢بديثكمع، كاعيا للحق كا٥بدل، كمعاين الشر كلها، الشكوؾك 
كقلب أسود منكوس فذلك ، فذلك قلب ا٤بؤمن؛ قلب أجرد فيو سراج يزىر: القلوب أربعة))

، كقلب مصفح فيو إٲباف كنفاؽ، كقلب مربوط على غبلفو فذلك القلب ا٤بنافق، قلب الكافر
كمثل النفاؽ فيو مثل القرحة ٲبدىا القيح ، فمثل اإلٲباف فيو مثل البقلة ٲبدىا ا٤باء العذب

يقرر اإلماـ ا٢بداد أف حقيقة اإلٲباف  ك (ِ) ((ادتْب غلبت عليو ذىبت بوكالصديد فأم ا٤ب
سية  ُب األمور ا٢بفلو كاف ، ا اإلٲباف ُب األمور الغيبيةإ٭ب)) :قاؿ  ،ور الغيبيةمتكوف ُب األ

إف كاف منك قريبا كال تستبعده ك : ٍب قاؿ، كُب ىذا تفاكت بعيد، ٤با احتاج إٔب التنبيو عليو
كأنت ال تعلم ، اكإنو كذا ككذ، حاؿ النائم ٔبنبك كي  يرل الرؤيافانظر إٔب ، غييبألنو أمر 

 .(ُ)(( بو كرٗبا صاح فتظهر لك

                                                           

 . َّا٢بداد: رسالة ا٤بذاكرة، ص ( ُ)
القلوب أربعة: قلب أجرد فيو مثل السراج يزىر، كقلب أغل  مربوط على أخرجو أٞبد ُب مسنده: بلفظ آخر ( ِ)

غبلفو، كقلب منكوس، كقلب مصفح، فأما القلب األجرد: فقلب ا٤بؤمن سراجو فيو نوره، كأما القلب األغل : فقلب 
فاؽ، فمثل اإلٲباف الكافر، كأما القلب ا٤بنكوس: فقلب ا٤بنافق عرؼ، ٍب أنكر، كأما القلب ا٤بصفح: فقلب فيو إٲباف كن

فيو كمثل البقلة ٲبدىا ا٤باء الطيب، كمثل النفاؽ فيو كمثل القرحة ٲبدىا القيح كالدـ، فأم ا٤بدتْب غلبت على األخرل 
 .َِٖ/ ُٕ، ُُُِٗكإسناده ضعي ، رقم ا٢بديث غلبت عليو  

 .َُٖ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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 :اإليمان ىو اليقين ومراتبو ومقاماتو: ارابع
ىو ك . فاليقْب ركح أعماؿ القلوب الٍب ىي أركاح أعماؿ ا١بوارح)) :-رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم 
اليقْب : -رٞبو اهلل-قاؿ ا١بنيدك . ف الذم عليو مدارهقطب ىذا الشأكىو ، حقيقة الصديقية

: كقاؿ أبو بكر الوراؽ. كال يتغّب ُب القلب، ىو استقرار العلم الذم ال ينقلب كال ٰبوؿ
 .(ُ) ((كباليقْب عرؼ اهلل. كبو كماؿ اإلٲباف. اليقْب مبلؾ القلب

عن ٛبكن اإلٲباف من القلب كاستيبلئو  كاليقْب عبارة)) : اليقْب بقولو اإلماـ ا٢بدادكعرؼ 
  :قاؿكما جعلو ٜبرة اإلٲباف ف (ِ)(( على كجو ال يتصور معو التزلزؿ كالتشكك ٕباؿ، عليو
كتزعزعو ، اليقْب: اإلٲباف)) :قاؿكما .(ّ) ((ف إذا باشر القلب يكوف ىو اليقْباإلٲبا))

 :٧بل اليقْب بقولو اإلماـ ا٢بداد يبْب ك (ْ)(( ككلما قلت قوم، ككلما كثرت ضع ، األكىاـ
كقد جعل اهلل رٞبتو ، ىو اإلٲباف ا٣بالص الصادؽ كما تقدـ ك٧بلو باطن القلب: كاليقْب))

للعبد سبيبل إٔب ٙبصيل اليقْب ٗببلزمة العبادات كالنظر ُب ملكوت األرض كالسموات كتدبر 
العمل الصاّب ناؿ القرب من  فمن قوم يقينو كتزين باطنو كتاىره ٗببلزمة، اآليات ا٤بنزالت

 .(ٓ)(( ربو كنزؿ ٕببوح جنات األنس بو كاجتُب ٜبرات الوصوؿ إٔب كرًن حضرتو
ىو على ثبلث ك )) :-رٞبو اهلل-كلليقْب مراتب كدرجات كمقامات حيث قاؿ ابن القيم 

. كقبوؿ ما غاب للحق، بوؿ ما تهر من ا٢بقكىو ق علم اليقْب: ة األكٔبالدرج، درجات
 .كالوقوؼ على ما قاـ با٢بق

كخرؽ . كعن ا٣بر بالعياف. كىو ا٤بغِب باالستدالؿ عن االستدالؿ عْب اليقْب: الثانيةالدرجة 
 .الشهود حجاب العلم

فوؽ : كحق اليقْب. كالفرؽ بْب ا٣بر الصادؽ كالعياف: الفرؽ بْب علم اليقْب كعْب اليقْب
 .ىذا

                                                           

 .ّٕٔ-ّْٕ صنستعْب ، كإياؾ نعبد إياؾ زؿمنا بْب السالكْب مدارج ،ابن القيم:  ( ُ)
 .ٕٓا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
 .ِّْ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 . َُْ/ُا٤برجع السابق:  (ْ)
 .ٕٕا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ٓ)
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الفناء ٍب . ٍب ا٣ببلص من كلفة اليقْب. صبح الكش كىو إسفار . الدرجة الثالثة حق اليقْب
 (ُ) ((ُب حق اليقْب

علم أف علم اليقْب يعر بو عن اإلٲباف الصادؽ ا٤بؤيد بالراىْب ا)) : قاؿ اإلماـ ا٢بداد
 االستدالؿكعْب اليقْب مرتبة فوقو كىي أف يستغِب اإلنساف عن ، الصحيحة كاألدلة الصرٰبة

كأما حق اليقْب فهو ا٤برتبة العليا ا٤بشار إليها . لظهور ا٢بق لو من طريق العياف أك قريب منو
ا٤بخصوص بو أكابر األكلياء كخواص العارفْب األصفياء كفيها ، بالكش  ا٤بطلق األسُب

كأىل  :(( كقاؿ اإلماـ ا٢بداد(ِ) ((رسخت أقداـ األنبياء ككمل كرثتهم من الصديقْب
 :اليقْب على ثبلث درجات اإلٲباف ُب
كىي درجة أصحاب اليمْب التصديق ا١باـز مع إمكاف التشكك كالتزلزؿ لو جاء ما : األكٔب
 .كيعر عنها باإلٲباف، يقتضيو

كثباتو فيو حٌب ال ٯبوز ، كىي درجة ا٤بقربْب استيبلء اإلٲباف على القلب: الدرجة الثانية
كُب ىذه الدرجة يصّب الغيب كأنو شهادة ، وبل ال يتصور كجوده فضبل عن إمكان، النقيض

 .كيعر عنها باليقْب
أف يصّب الغيب شهادة كيعر  كىي درجة النبيْب ككمل كرثتهم من الصديقْب: الدرجة الثالثة

 .عنها بالكش  كالعياف
ذلك فضل اهلل ، ككل فاضل كالبعض أفضل، كبْب أىل كل درجة ُب درجتهم تفاكت بعيد

 (ّ) ((ىػا كاهلل ذك الفضل العظيميؤتيو من يشاء 
كـر اهلل   -ي بن أيب طالب قاؿ عل)) :ُب ذكر صفات قلوب اىل اليقْب  ايضان كقاؿ 
ٍب فسر ، فخّبىا أصفاىا كأصلبها كأرقها، إف هلل ُب األرض آنية أال كىي القلوب: -كجهو 

كاليقْب : (ِ)قلت (ُ) ((كأرقها على ا٤بؤمنْب، كأصلبها ُب الدين، اىا ُب اليقْبأصف: ذلك فقاؿ

                                                           

 .َّٖ-ّٖٕ/ ِابن القيم: مدارج السالكْب،  ( ُ)
 .ٕٕا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل،  ( ِ)
 . ِْ-ُِا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص  ( ّ)
 السبلـ عبد بن الرٞبن الصفورم عبدعليو كسلم كليس عن اإلماـ علي،  أخرجو الصفورم عن النيب صلى اهلل( ُ)

 .ٕٓ/ ُىػ، ُِّٖ: النشر مصر، عاـ – الكاستلية ا٤بطبعة: النفائس، ، الناشر كمنتخب اَّالس نزىة، الصفورم
 ىذا الكبلـ للحساكم . ( ِ)
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ربو كىو الطمأنينة الٍب سأ٥با إبراىيم ، عبارة عن ٛبكن اإلٲباف من القلب كاستيبلئو عليو
 :فيما أخر عنو بقولو

 اإلٲباف كهنايتو  فباف من ىذا أف اليقْب غاية(ُ) چڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿپ  چ
ككفى ، نزؿ من السماء أشرؼ من اليقْبكما ،  (ِ)((اليقْب ىو اإلٲباف كلو)) :كُب ا٢بديث
فإنو ما أكٌب أحد ، سلوا اهلل اليقْب كالعافية)) كقاؿ أيضا عليو الصبلة كالسبلـ. باليقْب غُب

كالغّبة ، كالثبات عليو، كأما الصبلبة ُب الدين فهي القوة فيو (ّ) ((بعد اليقْب أفضل من العافية
كبذلك كص  اهلل أحباءه ُب . ُب اهلل لومة الئمكال ٱباؼ ، لو حٌب يقوؿ ا٢بق كإف كاف مرا

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   چ: قولو

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   

چ﯀  ﯁    
ہ  ہ  ہ  ھ  چ ُب قولو))     : كقاؿ اإلماـ ا٢بداد. (ٓ) ((ىػا (ْ)

چۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹     ﮺  ھ    ھ  ھ    ے     ے
فهذا  (ٔ)

كمن ، كجحد ككفر، كص  من دعاه ربو إٔب توحيده كطاعتو على لساف رسولو فأىب كاستكر
كالذم لو ما للكافر كعليو ما عليو من ، كأنكر بقلبو فهو ا٤بنافق، آمن بلسانو كصدؽ بظاىره

 .غضب اهلل كلعنتو
كارتكب ما حـر اهلل عليو من ، ما فرض اهلل عليو من طاعتوكضيع ، كمن آمن بقلبو كلسانو

قبل ٩باتو  كٱبشى عليو إف ٓب يتداركو اهلل بالتوفيق لتوبة خالصة، فأمره ُب غاية ا٣بطر، معصيتو
 ڌ     ڇ  ڇ    ڍ  ڍ چكيكوف معهم ُب نار اهلل ا٤بوقدة ، أف يلتحق با٤بنافقْب كالكافرين

چ        ڈ  ژ  ژ  ڈ   ڌ  ڎ  ڎ
 (ِ) ((ىػا (ُ)

                                                           

 َِٔ اآليةالبقرة:  سورة( ُ)
 .َُ/ُ، ٟبس : بِب اإلسبلـ علىباب قوؿ النيبأخرجو البخارم ُب صحيحو: بدكف لفظ ىو، ( ِ)
 .ُْٖ/ ُ، ٓأخرجو اٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ّ)
 ْٓ اآليةا٤بائدة:  سورة (ْ)
 .ّٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ٓ)
 ِْ اآليةفاطر:  سورة (ٔ)
 ٗ -ٔ : اآليةا٥بمزة سورة( ُ)
 .ٖٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)
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كعليك أيها األخ ا٢ببيب  )) :كاليقْب يتقول بأسباب تكلم عليها اإلماـ ا٢بداد قاؿ 
فإف اليقْب إذا ٛبكن من القلب كاستؤب عليو صار الغيب كأنو ، بتقوية يقينك كٙبسينو

لو كش  الغطاء ما ازددت : كعند ذلك يقوؿ ا٤بوقن كما قاؿ علي كـر اهلل كجهو، شهادة
ال تزلزلو ، كاليقْب عبارة عن قوة اإلٲباف كثباتو كرسوخو حٌب يصّب كالطود الشامخ. "يقينا

فإف جاءت من . بل ال يبقى للشكوؾ كاألكىاـ كجود البتة، كال تزعزعو األكىاـ، الشكوؾ
كالشيطاف ال يستطيع الدنو من صاحب  خارج ٓب تصغ إليها األذف كٓب يلتفت إليها القلب

إف الشيطاف )) :كما قاؿ رسوؿ اهلل،  نو كيفرؽ من تلو كيقنع بالسبلمةىذا اليقْب بل يفر م
 ( ُ) ((ليفرؽ من تل عمر كما سلك عمر فجا إال سلك الشيطاف فجا آخر

منها كىو األصل كالذم عليو ا٤بدار أف يصغي العبد بقلبو : ويقوى اليقين ويحسن بأسباب
اهلل تعأب ككمالو كعظمتو ككريائو  إٔب استماع اآليات كاألخبار الدالة على جبلؿ كأذنو

كالسلطاف كالقهر كعلى صدؽ الرسل ككما٥بم كما أيدكا بو من ، كانفراده با٣بلق كاألمر
ا٤بعجزات كما حل ٗبعانديهم من أنواع العقوبات كما كرد ُب اليـو اآلخر من إثابة احملسنْب 

ڭ   چ: قولو تعأبب اإلشارة افيا ُب إفادة اليقْبكإٔب كوف ىذا األمر ك. كمعاقبة ا٤بسيئْب

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ
 .اآلية (ِ)

كما بث اهلل فيهما من ، أف ينظر بعْب االعتبار ُب ملكوت السماكات كاألرض: السبب الثاين
وئ   چ: كإٔب إفادتو اليقْب اإلشارة بقولو تعأب ئع ا٤بكوناتكبدا، عجائب ا٤بصنوعات

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
(ّ). 

أف يعمل على مقتضى ما آمن بو تاىرا كباطنا كيشمر ُب ذلك كيبذؿ : السبب الثالث
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   چ: كإٔب إفادتو اإلشارة بقولو تعأب. االستطاعة فيما ىنالك

 .(ُ)  چۀ

                                                           

كالذم نفسي بيده، ما لقيك الشيطاف قط سالكا فجا إال سلك فجا غّب البخارم ُب صحيحو: بلفظ ) ( أخرجو(ُ
 .ُِٔ/ْ، ِّْٗ ، رقم ا٢بديثصفة إبليس كجنوده (باب فجك
 ُٓ اآليةالعنكبوت:  سورة (ِ)
 ّٓ اآليةفصلت:  سورة( ّ)
 ٗٔ اآليةالعنكبوت:  سورة( ُ)
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، كاإلقباؿ بكنو ا٥بمة على اهلل، كالثقة بضماف اهلل، السكوف إٔب كعد اهلل ومن ثمرات اليقين
كالرجوع ُب كل حاؿ إٔب اهلل كاستفراغ الطاقة ُب ، أف يشغل عن اهلل تعأبكترؾ ما من شأنو 
كعلى ا١بملة فاليقْب أصل اإلٲباف كسائر ا٤بقامات الشريفة كاألخبلؽ . ابتغاء مرضاة اهلل

، كاألخبلؽ كاألعماؿ تابعة لليقْب قوة كضعفا، احملمودة كاألعماؿ الصا٢بة من فركعو كٜبراتو
كال يعمل العبد إال بقدر ، ال يستطاع العمل إال باليقْبماف قاؿ لق. كصحة كسقما

. (ُ) ( (اليقْبي اإلٲباف كلو)) :ك٥بذا قاؿ رسوؿ اهلل، كال يقصر عامل حٌب ينقص يقينو، يقينو
 :تسعة قاؿ اإلماـ ا٢بداد ومقامات اليقين 

يًن ًمٍن غى ػػػػػاليىًقْبي كىريكحي  ***عىلىٍيكى بًتىٍصًحيًح األىسىاًس الذَّم ىيوىالٍػ   ةً ػى ٍّبً رًيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ
ىٍعنى ػػػػػػػػػػػػػػػقىةي ًمٍن ًإٍحسى ػػػػيػػحنقً  ***حٍَّت لىكى الٍػ ػػػػػفىًمٍن ًعٍلًمو ًإٍف صىحَّ صى 

 ويَّةً ػػػػػػػػػػػػاًنكى ا٤ب
اػػػػػً حػػػػلىٍيكى بً ػػػػعه عى ػػػػػػاتيوي ًتسٍ ػػػػػػػقىامى ػػػػػػػػمى  ٍأ بًتىٍصًحيػػػػػػػػػكىًإحٍ  *** ٍفًظهى اًمهىا كىاٍبدى  ٍوبىةً ػػًح تى ػػػػػػػػػػػػكى
ا ًمٍن قى ػػػػػػػػػػػػكىنً ***ٍوؼي لًٍلعىٍبًد سىاًئقه ػػػى خػػػٍوؼو كىنٍػٍعمى الػػػػكىخً   عىادىةً ػػػػى ػػػٌ ػػػػػػػػػػػػػػػاًئدو لًلسػػػٍعمى الرَّجى
 شىٍهوىةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفو لً ػػػػػػػٍهىو أىٍك ريكي ػػػػػػػػػػرو كىنى ػػػػػػػٍ كىأىم ***يَّةو ػػػػػػػػػلٍّ بىلً ػػػػػػػػػػػػػدى كي ػػػػػػػػٍ يلو ًعنػػػػػػػػػػػػػٍرو ٝبىً ػػػػػػػػى كىص
 طىاعىةً  سيٍبلً  أىٍسداهي ُب  مكىصىٍرًؼ الذَّ   ***مو ػػػً ػػػػػػػػًبريٍؤيىًة ميٍنع ماءػالنعٍكرو عىلىى ػػػػػػػػػػكىشٍ 

ـى الزٍَّىًد فػىٍهوى الًعىمادي كىالػ   لىةً ػػػػكيلٍّ رًحٍ   ُبزَّادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو الػػػػػػػػػػػوىك لي كىىى ػػػػػػػػػتَّ  ***كىصىحٍٍّح مىقىا
الىةً ػػػػػػكي   ُبيػىٍقًضًيو  مذً ػػػػػػػػػػػػػػػػًبكيلٍّ ال  ***ا ػػػػػػػى الىًمْبى مىعى الرٍّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىٍحبى إًلو العى   لٍّ حى

اًىٍد تيشىاًىٍد كىاٍغنًم الىوٍعدى بًا٥بيدىل   اٍلعىٍنكىبيوًت بًآيىةً  ُبوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل نىصَّ ػػػػػػػػػػػىي   ***كىجى
اًفٍظ عى  ىٍفريكًض ًمٍن كيلٍّ طىاعىًة لكىحى

 ػػػػػػػػػػػػػكىأىكٍ  ***ى ا٤ب
ي
 قيٍربىةً ػػػػػػػػػػػػػًفيًد لً ػػػػػػػػػػػػػػًثٍر ًمنى النػٍَّفًل ا٤ب

يثىبىتً ػػػػنىصٍّ الرَّسي  ُبًن اهلًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   ***  بىاػػػػػػػى ًر النػػػػػػً عان ًإٔبى آخػػػٍ ػػػػػػمػػػػػًبٍكٍنتي لىوي سى 
 وًؿ ا٤ب

اًنٍب ىيًديتى النػىٍهىى ًمٍن كيلٍّ جى  ةً ػػػػػػػتىًهيًو النػٍَّفسي ًمٍن كي ػػػػػػػػػػػػكىمىا تىشٍ  ***اًنبكىجى  (ِ)لٍّ لىذَّ
 
 
 
 

                                                           

 ( من ىذه الرسالة .ُٕٖسبق ٚبرٯبو:  من )ص (ُ)
، ص ( ِ)  .ُُٕ-ُُٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :اإلحسانمقام : الثالث المطلب
 :معنى اإلحسان في ترك المحرمات والشهوات: أوال

كيتعدل ، اإلحساف ىو مصدر تقوؿ أحسن ٰبسن إحسانا)) :-رٞبو اهلل-قاؿ ابن حجر 
أكصلت إليو النفع كاألكؿ  بنفسو كبغّبه تقوؿ أحسنت كذا إذا أتقنتو كأحسنت إٔب فبلف إذا

ألف ا٤بقصود إتقاف العبادة كقد يلحظ الثاين بأف ا٤بخلص مثبل ٧بسن بإخبلصو إٔب ؛ ىو ا٤براد
، كإحساف العبادة اإلخبلص فيها كا٣بشوع كفراغ الباؿ حاؿ التلبس ُّا كمراقبة ا٤بعبود، نفسو

بقلبو حٌب كأنو يراه بعينو  كأشار ُب ا١بواب إٔب حالتْب أرفعهما أف يغلب عليو مشاىدة ا٢بق
كالثانية أف يستحضر أف ا٢بق مطلع عليو يرل كل ما ، كىو قولو كأنك تراه أم كىو يراؾ

كىاتاف ا٢بالتاف يثمرٮبا معرفة اهلل كخشيتو كقد عر ُب ركاية عمارة ، يعمل كىو قولو فإنو يراؾ
كقاؿ النوكم معناه أنك إ٭با ككذا ُب حديث أنس ، بن القعقاع بقولو أف ٚبشى اهلل كأنك تراه

فهو دائما يراؾ ، تراعي اآلداب ا٤بذكورة إذا كنت تراه كيراؾ لكونو يراؾ ال لكونك تراه
فأحسن عبادتو كإف ٓب تره فتقدير ا٢بديث فإف ٓب تكن تراه فاستمر على إحساف العبادة فإنو 

مة من قواعد قاؿ كىذا القدر من ا٢بديث أصل عظيم من أصوؿ الدين كقاعدة مه. يراؾ
كىو من ، كىو عمدة الصديقْب كبغية السالكْب ككنز العارفْب كدأب الصا٢بْب، ا٤بسلمْب

كقد ندب أىل التحقيق إٔب ٦بالسة الصا٢بْب ليكوف ذلك مانعا  جوامع الكلم الٍب أكتيها 
من التلبس بشيء من النقائص احَباما ٥بم كاستحياء منهم فكي  ٗبن ال يزاؿ اهلل مطلعا 

: ىناامعُب اإلحساف ى)) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ البغوم (ُ) ((و ُب سره كعبلنيتوعلي
 (( كىو شرط ُب صحة اإلٲباف كاإلسبلـ معا، اإلخبلص

(ِ). 
كذلك ينبغي لك أف ٙبسن ُب ترؾ ما تَبكو هلل من األعماؿ )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

أف تَبكها إخبلصا : اإلحساف ُب تركهاكمعُب . كالشهوات، كالشبهات، كاحملرمات، السيئات
ال حياء من ا٣بلق كال . كخشية كرىبة كخوفا منو، كحياء منو، هلل سبحانو كتعأب كتعظيما لو

ككذلك إذا تركتها تاىرا ٛبنع نفسك باطنا من التحدث ُّا كا٤بيل ، كال خشية منهم، ياء ٥بمر 
كمن اإلحساف ُب الَبؾ أف تعدؿ عن . كاشتهاء الوقوع فيها حسبما تستطيع من ذلك، إليها

                                                           

 .َُِ/ ُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
-األرنؤكط شعيب: ٙبقيق شرح السنة، ،الشافعي البغوم الفراء بن ٧بمد بن مسعود بن ا٢بسْب ٧بمد البغوم: أبو ( ِ)

 .ُُ/ُـ، ُّٖٗ - ىػَُّْ، ِدمشق، بّبكت، ط - اإلسبلمي الناشر ا٤بكتب: الشاكيش، ٧بمد
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كعن ٨بالطة من ٯبرؾ إليها أك ٲبيل بك إٔب ، شى كقوعك فيهامظاف ذلك من ا٤بواطن الٍب ٚب
 ػ(ُ) ((فاعلم ذلك كباهلل سبحانو التوفيق، القرب منها من قرناء السوء

اهلل تعأب ُب كعليك يا أخي ٗبراقبة )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ا٤براقبة هلل ىي مرتكز اإلحساف ك 
كاستشعر قربو ، حركاتك كسكناتك ك٢بظاتك كطرفاتك كخطراتك كإراداتك كسائر حاالتك

ی  ی  ی  جئ   چال ٱبفى عليو منك خافية ، ع عليكلكاعلم أنو ناتر إليك كمط، منك

چحئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث        مث
 چ، (ِ)

چ ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ 
بالعلم كاإلحاطة كاالقتدار ، كىو معك أينما كنت (ّ)

، فاستحي من موالؾ حق ا٢بياء، كيدلك مع ا٥بداية كاإلعانة كا٢بفظ إف كنت من األبرار
كاعبده كأنك تراه فإف ٓب تكن تراه ، كال يفتقدؾ حيث أمرؾ، كاجتهد أف ال يراؾ حيث هناؾ

 .فإنو يراؾ
من نفسك تكاسبل عن طاعتو أك ميبل إٔب معصيتو فذكرىا بأف اهلل يسمعك كمٌب رأيت 

فإف ٓب يفدىا ىذا الذكر لقصور معرفتها ٔببلؿ اهلل تعأب فاذكر ٥با ، كيراؾ كيعلم سرؾ ك٪بواؾ
ٺ  ٿ   ٿ     ٿ   چمكاف ا٤بلكْب الكرٲبْب اللذين يكتباف ا٢بسنات كالسيئات كاتل عليها 

چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ٹ   ٿ  ٹ    ٹ ٹ
فذكرىا  فإف ٓب تتأثر ُّذا التذكّب (ْ)

كخوفها ُّجومو على غرة كأنو مٌب نزؿ ُّا كىي على ، قرب ا٤بوت كأنو أقرب غائب ينتظر
فإف ٓب ينفعها ىذا التخوي  فاذكر ٥با ما كعد ، حالة غّب مرضية تنقلب ٖبسراف ال آخر لو
كقل ٥با يا ، توعد بو من عصاه من العذاب األليم اهلل بو من أطاعو من الثواب العظيم كما

نفس ما بعد ا٤بوت من مستعتب كما بعد الدنيا من دار إال ا١بنة أك النار فاختارم لنفسك 
كالنظر إٔب كجو اهلل ، إف شئت طاعة تكوف عاقبتها الفوز كالرضواف كا٣بلود ُب فسيح ا١بناف

زم كا٥بواف كالسخط كا٢برماف كا٢ببس بْب معصية يكوف آخرىا ا٣ب، كإف شئت، الكرًن ا٤بناف

                                                           

 .ّٗا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية،  ( ُ)
 ُٔاآلية يونس: سورة ( ِ)
 ٕ: اآلية: طوسورة ( ّ)
 ُٖ – ُٕ اآلية ؽ: سورة  (ْ)
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فعاِب نفسك ُّذه األذكار عند تقاعدىا عن الطاعة كركوهنا إٔب ا٤بعصية فإهنا ، طبقات النّباف
 .من األدكية النافعة ألمراض القلوب

ٍب إنو إف ثار من قلبك عند استشعارؾ أف اهلل يراؾ حياء منو ٲبنعك عن ٨بالفتو كٰبملك 
 .اعتو فعندؾ شيء من حقائق ا٤براقبةعلى التشمّب ُب ط

كاعلم أف ا٤براقبة من أشرؼ ا٤بقامات كأرفع ا٤بنازؿ كأعلى الدرجات كىي مقاـ اإلحساف  
اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف ٓب تكن تراه )) :ا٤بشار إليو بقولو عليو الصبلة كالسبلـ

ككل كاحد من ا٤بؤمنْب يؤمن بأنو اهلل ال ٱبفى عليو شيء ُب األرض كال ُب  (ُ) ((فإنو يراؾ
كلكن الشأف ، كيعلم أف اهلل معو أينما كاف ال ٱبفى عليو شيء من حركاتو كسكناتو، السماء
ىذا ا٤بشهد كحصوؿ ٜبراتو الٍب أقلها أف ال يعمل فيما بينو كبْب اهلل عمبل يستحي  ُب دكاـ

كىذا عزيز كما كراءه أعز منو إٔب أف يصّب العبد ُب آخر ، ن الصا٢بْبأف يراه عليو رجل م
قد غاب عن ا٣بلق بشهود ا٢بق كالتحق ٗبقعد ، سواه نمستغرقا باهلل تعأب كفانيا عماألمر 

كاإلماـ ا٢بداد يركز على لب اإلحساف كيرل أنو ىو أساس (ِ) ((صدؽ عند مليك مقتدر
كىذا  اإلحساف ُب أعماؿ أىم من األعماؿأال كىي ، معناىاقبوؿ كيضع قاعدة عظيمة ُب ال

اإلحساف ُب أعماؿ أىم من األعماؿ عند احملققْب من )) :بيت القصيد ُب اإلحساف قاؿ 
، كتبلكة، كصياـ، كذلك أف إقامة صورة األعماؿ من صبلة. العارفْب أرباب البصائر كاليقْب

كما ٯبب هلل تعأب فيها ، كإحكاـ ٤بعانيها الباطنة، كذكر اهلل تعأب من غّب إحساف ٥با كإتقاف
كتأدب بْب يديو ٗبا يليق كيناسب تلك ا٢بضرة ، كحضور معو تعأب، كخشوع، من تعظيم

كإليو يشّب قولو عليو الصبلة ، ا٤بقدسة كذلك ا١بناب الرفيع تعب كعناء ٧بض ال طائل ٙبتو
ككم من صائم ليس لو من . كالتعب ركم من قائم ليس لو من قيامو إال السه)) :كالسبلـ

كرٗبا ؛ ال خّب ُب تبلكة ال تدبر فيها:  كقاؿ علي(ُ)ا٢بديث ((صيامو إال ا١بوع كالعطش
يرجع ا٤بباشر لصور األعماؿ من غّب إحساف ٥با مع التعب فيها بشيء من اإلٍب كما يقع 

على الوجو  يقيمهماذلك لبعض ا٤برائْب كمن ال ٰبسن قراءتو ُب صبلتو كركوعو كسجوده كال 
                                                           

 .ُُٓ/ٔ، ٔ، ْٕٕٕ(، رقم ا٢بديث إف اهلل عنده علم الساعة)باب قولو: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ّٗ-ِٗا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة،  ( ِ)
و إال ا١بوع، كرب قائم ليس لو من قيامو رب صائم ليس لو من صيامأخرجو ابن ماجو ُب سننو: بلفظ آخر كىو ( ُ)

 . ّٗٓ/ ُ، َُٗٔ، رقم ا٢بديث ما جاء ُب الغيبة كالرفث للصائم ، بابإال السهر
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، الواجب عليو فيكوف قد باشر عبادة باطلة يتعب فيها كيأٍب بسببها فإذا عملت فأحسن
كأعط كل كتيفة من عملك ما ٯبب هلل تعأب فيها كما يستحب من األحكاـ الظاىرة 

من ا٢بضور مع اهلل تعأب كاإلخبلص لو كحسن األدب بْب يديو تعأب ، كا٤بعاين الباطنة
لعمل القليل الذم ٙبسنو أفضل عند اهلل كأزكى من العمل الكثّب الذم ال ٙبسنو كال فيكوف ا

 .كاهلل يتؤب ىداؾ، فاعلم ذلك كاعمل عليو، تقيمو هلل تعأب كما ٯبب ككما ينبغي
فإذا قتلتم فأحسنوا ، إف اهلل تعأب كتب اإلحساف على كل شيء)) :كقد قاؿ رسوؿ اهلل

إف اهلل تعأب كتب ) : فانظر كتفهم قولو. (ُ)ا٢بديث ((فأحسنوا الذٕبةكإذا ذٕبتم ، القتلة
تعرؼ أف األمر باإلحساف عاـ ُب كل شيء كىو عْب األشياء  (اإلحساف على كل شيء

قاؿ اإلماـ (ِ) ((ىػا. ..أك غّب حسنة كال مليحة، حٌب إهنا إذا انفكت عنو صارت سيئة قبيحة
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڳ    چتعأب ولو قُب )):  ا٢بداد

فانظر كي   (ّ)
، تعلم بو أف اإلحساف ُب العمل أىم من العمل نفسو، ٱبص اإلحساف كيشَبطو ُب األعماؿ

فإذا عملت طاعة فتأف  (ْ) (ا٢بديث. إف اهلل كتب اإلحساف على كل شيء) :كُب ا٢بديث
مع اهلل من ا٣بشوع كا٢بضور : كأعط كل جزء منها ما يكمل بو كيتم، فيها كتثبت كأحسن
ی  جئ  حئ  مئ   چ: كيكوف اهلل سبحانو كتعأب معك إذ يقوؿ تعأب، فيو تكن من احملسنْب

چىئ  يئ  جب  حب  
 (ُ) ((ىػػا (ٓ)

 :اإلخالص اإلحسان ىو: ثانيا
الٍب تدؿ على تنقية ( خ ؿ ص) مصدر أخلص ٱبلص كىو مأخوذ من مادة: اإلخبلص لغة
 (ِ). ا٣بالص ىو ما زاؿ عنو شوبو بعد أف كاف فيوا٣بالص كالصاُب إال أف ك الشي ء كهتذيبو 

                                                           

 .ُْٖٓ/ّ، ُٓٓٗ، رقم ا٢بديث باب األمر بإحساف الذبح كالقتل، كٙبديد الشفرةأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
 . ّٖ-ّٕا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص ( ِ)
 ٕٗ اآلية النحل: سورة ( ّ)
 .ُْٖٓ/ ّ، ُٓٓٗ، رقم ا٢بديث باب األمر بإحساف الذبح كالقتل، كٙبديد الشفرةأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ْ)
 ُِٖاآلية النحل: سورة ( ٓ)
 .ِّْا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ُ)
 .ِِٗالقرآف، ص غريب ُب ا٤بفردات: األصفهاين ( ِ)
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كقيل ، اإلخبلص ىو القصد بالعبادة إٔب أف يعبد ا٤بعبود ُّا كحده: قاؿ الكفوم: كاصطبلحا
ٚبليص القلب من كل شوب يكدر : كالعمل  كقاؿ ا٤بناكم اإلخبلص تصفية السر كالقوؿ

 .كخلص منو يسمى خالصافكل ما يتصور أف يشوبو غّبه فإذا صفا عن شوبو ، صفاءه
كقيل ، كقيل ا٣ببلص عن رؤية األشخاص. اإلخبلص عمل يعْب على اإلخبلص: كقيل

أال تطلب لعملك شاىدا غّب : اإلخبلص: تصفية العمل من التهمة كا٣بلل كقاؿ ا١برجاين
ٚبليص القلب عن شائبة الشوب ا٤بكدر لصفائو الفطرم كٙبقيقو أف كل : اهلل تعأب كقيل ىو

 : قاؿ تعأب، فإذا صفا عن شوبو كخلص عنو يسمى خالصا، تصور أف يشوبو غّبهي شيء
من بْب فرث كدـ لبنا خالصا فإ٭با خلوص اللنب أف ال ( ُ) چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ

الترم : كحقيقة اإلخبلص. كمن كل ما ٲبكن أف ٲبتزج بو، يكوف فيو شوب من الفرث كالدـ
كما ،  كٯبعلها كلها هلل، اإلخبلص ىو الذم يوحد حياة ا٤بسلمك ، عن كل ما دكف اهلل تعأب

ال يتحقق اإلخبلص ُب العمل ك (ِ)فصبلتو كنسكو ك٧بياه ك٩باتو هلل رب العا٤بْب، ٯبعلو كلو هلل
 :إال بعنصرين أساسيْب

بغّب نية طيبة ، كمن أدل العمل أداء آليا، فإ٭با األعماؿ بالنيات، استحضار النية فيو: األكؿ
 .ٓب يدخل ُب زمرة ا٤بخلصْب، بيثةأك خ
كالقرآف يعر عن ىذه  حٌب ٚبلص هلل سبحانو، ٘بريدىا من الشوائب الذاتية كالدنيوية: كالثاين

ابتغاء  أك ابتغاء كجهو أك، أك إرادة كجو اهلل، إرادة اآلخرة: النية ا٤بشركطة بعبارات ٨بتلفة مثل
ٹ ك(ُ) چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ تعأب ؿو قي مرضاتو

 چڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ چ ٹ
 (ّ) ((ىػا(ِ)

چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ: قاؿ اهلل تعأب)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد  
قاؿ ك (ْ)

فعليك أيها ا٤بؤمن كفقك  (ُ)  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ: تعأب
                                                           

 ٔٔ اآلية النحل: سورة  ((ُ
 .ُّْ/ ِكسلم،  عليو اهلل صلى - الكرًن الرسوؿ أخبلؽ مكاـر ُب النعيم بن ٞبيد: نضرة ( ِ)
  ُِٓاآلية آؿ عمراف: سورة ( ُ)
 .ُْٓاآلية آؿ عمراف: سورة ( ِ)
 ٔالقرضاكم، اإلخبلص، ص عبداهلل بن القرضاكم: يوس  ( ّ)
 ٔٓاآلية الذاريات:  سورة (ْ)
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يصرؼ عنها من  كصرؼ ما، اهلل بالتفرغ لعبادة ربك بقطع ما يقطع عنها من القواطع
 .الصوارؼ ك ا٤بوانع
فعليك . مع اإلخبلص إالالعبادة ال ينفعاف ك العلم ك ، دة ال تصح بدكف العلمكاعلم أف العبا

كىو كما قاؿ أبو القاسم . بو فإنو القطب الذم عليو ا٤بدار كاألصل الذم عليو ا٤بعوؿ
كىو أف تقصد بطاعتك ، اإلخبلص إفراد ا٢بق ُب الطاعة بالقصد)) :-رٞبو اهلل-القشّبم 

أك ٧ببة ، التقرب إٔب اهلل دكف شيء آخر من تصنع ٤بخلوؽ أك اكتساب ٧بمدة عند الناس
: كيصح أف يقاؿ: قاؿ (ِ)  ((مدح من ا٣بلق أك معُب من ا٤بعاين سول التقرب إٔب اهلل

 (ّ)(( كىو القصد ُب ىذا الباب، انتهى .اإلخبلص تصفية الفعل عن مبلحظة ا٣بلق
 فذلك من أعظم ا٤بنجيات كأٮبها: كأما حسن النية كاإلخبلص هلل)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

: كقاؿ تعأب(ْ) چگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ: تعأب قاؿ اهلل
چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ

كقاؿ (ٓ)
كقاؿ عليو (ُ) ((كإ٭با لكل امرلء ما نول، إ٭با األعماؿ بالنيات)) :عليو الصبلة كالسبلـ

من غزا كٓب )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ِ) ((إ٭با يبعث الناس على نياهتم)) :الصبلة كالسبلـ
. . . نية ا٤بؤمن خّب من عملو)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ّ) ((ينو إال عقاال فلو ما نول

فكاف عملو خّبا ، كالقلب أشرؼ من ا١بوارح، كذلك ألف النية عمل القلب، (ْ) ((ا٢بديث
 :كُب ا٢بديث. كأعماؿ ا١بوارح بدكف النية ال نفع ٥با، كألف النية تنفع ٗبجردىا، من عملها

                                                                                                                                                                      

 ٔٓاآلية العنكبوت: سورة ( ُ)
 .ِٕللَباث، ص الرياف دار: العارفْب، الناشر بستاف، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: بو ( ِ)
 . ّٕا٢بداد: رسالة ا٤بذاكرة، ص ( ّ)
   ُٓاآلية آؿ عمراف: سورة ( ْ)
 ُٗاآلية اإلسراء: سورة ( ٓ)
 .ٔ/ ُ، ُ، رقم ا٢بديث الوحيباب بدء أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُُْْ/  ِ، ِِْٗأخرجو ابن ماجو ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ِْ/ ٔ، ُّّٖأخرجو النسائي ُب سننو: بزيادة ُب سبيل اهلل: رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ُٖٓ/ ٔ، ِْٗٓأخرجو الطراين ُب ا٤بعجم الكبّب: رقم ا٢بديث ( ْ)
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ٕبسن النية  فعليك رٞبك اهلل. (ُ) ((ملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملةعمن ىم ٕبسنة كٓب يف))
ُّا التقرب إٔب اهلل كابتغاء  نومتكال تعمل شيئا من الطاعات إال أف تكوف ، كبإخبلصها هلل

كإرادة الثواب األخركم الذم كعد بو سبحانو على تلك الطاعة من ، كجهو كطلب رضاه
 .باب الفضل كا٤بنة

إال كتقصد بذلك االستعانة ، كال تدخل ُب شيء من ا٤بباحات حٌب األكل كالشرب كالنـو
، لحق ا٤بباحات بالطاعاتفبذلك ت، كحصوؿ التقوم بو على عبادتو تعأب، على طاعة اهلل

 .كا٤بغبوف من غنب ُب حسن النية. فإف للوسائل أحكاـ ا٤بقاصد
ٰبصل لك بكل كاحدة منها ثواب ، كاجعل لك ُب طاعاتك كمباحاتك نيات كثّبة صا٢بة

كٓب تتمكن من فعلو فانوه كاعـز ، كما عجزت عنو من الطاعات كا٣بّبات، تاـ من فضل اهلل
فقد ٰبصل لك ، لو استطعتو لفعلتو: قل بصدؽ كعـز كصبلح نيةك ، عند االستطاعة يوعل

كثباف من  بِب إسرائيل مر ُب كقت ٦باعة علىكما بلغنا أف رجبل من ،  بذلك ثواب الفاعل
فأكحى اهلل إٔب ، لقسمتو على الناس، ككاف ٕب، لو كانت ىذه طعاما: فقاؿ ُب نفسو، رمل
أف ) :كُب ا٤بأثور. (( ِ)اهلل حسن نيتككشكر ، قد قبل اهلل صدقتك: قل لفبلف) نبيهم

اكتبوا لو كذا : يقوؿ اهلل تعأب ٥بم سبحانو، ا٤ببلئكة إذا صعدكا بصحيفة العبد إٔب اهلل تعأب
ڳ   چ كقاؿ تعأب ُب اإلخبلص. (ُ)( إنو نواه: فيقوؿ تعأب. إنو ٓب يعملو: فيقولوف. ككذا

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀہہ   ہ
(ِ)  

                                                           

، رقم ا٢بديث باب من ىم ٕبسنة أك بسيئةهلل كتب ا٢بسنات، أخرجو البخارم ُب صحيحو: من حديث إف ا( ُ)
ُْٔٗ ،ٖ/َُّ. 

 .ْٓ/ُا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ا٥بركم: مرقاة ( ِ)
تصعد ا٤ببلئكة باألعماؿ فينادم ا٤بلك: ألق تلك الصحيفة: ألق تلك الصحيفة، قاؿ: أخرجو ابن ا١بوزم: بلفظ ( ُ)

كحفظناه عليهم. فيقوؿ تبارؾ كتعأب: ٓب يرد بو كجهي قاؿ: كينادم ا٤بلك: اكتب لفبلف فتقوؿ ا٤ببلئكة: ربنا قالوا خّبا 
 .ُٕٓ/ ِالصفوة،  ابن ا١بوزم، صفة  كذا ككذا مرتْب فيقوؿ: يا رب إنو ٓب يعملو. فيقوؿ جل كعز إنو نواه نواه.

 ٓاآلية: البينة:  سورة  (ِ)
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چ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ چ
أخلص دينك ٯبزؾ العمل )) :كقاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ(ُ)

كقاؿ عليو  ((ىو اإلخبلص هلل)) :كسئل عليو الصبلة كالسبلـ عن اإلٲباف فقاؿ (ِ) ((القليل
 (ّ) ((ال يقبل اهلل من األعماؿ إال ما كاف منها خالصا لو كابتغي بو كجهو)) :الصبلة كالسبلـ

من أخلص هلل أربعْب يوما أتهر اهلل ينابيع ا٢بكمة من قلبو )) :عليو الصبلة كالسبلـكقاؿ 
 .(ْ) ((على لسانو

، أف يكػػوف قصػػد اإلنسػػاف ُب ٝبيػػع طاعاتػػو كأعمالػػو ٦بػػرد التقػػرب إٔب اهلل: ومعنىىى اإلخىىالص
 .أك طمع فيهم، أك طلب ٧بمدة منهم، ة الناسآدكف غرض آخر من مر ، دة قربو كرضاهاكإر 

نظر األكياس ُب تفسّب اإلخبلص فلم ٯبدكا : -رٞبو اهلل -قاؿ سهل بن عبد اهلل التسَبم 
ال نفس كال ، أف تكوف حركتو كسكونو ُب سره كعبلنيتو هلل تعأب ال ٲبازجو شيء: غّب ىذا

 انتهى. ىول كال دنيا
هلل  كالذم يعمل، و ا٤بخلصكطلب مرضاتو كثوابو ى، الذم يعمل لقصد التقرب إٔب اهللف
 .كرياؤه رياء ا٤بنافقْب، أمره خطر ىائل، كلوال الناس ٓب يعمل أصبل، ة الناس فقطآك٤بر 

 (ٓ)ػ ((ىػا. . . نعوذ باهلل من ذلك كنسألو العافية من ٝبيع البليات
، قو ٮبتك كارفعها)) : قاؿمرين عظيمْب ا٢بداد أف صبلح النية يقـو على أ كيقرر اإلماـ

: ال تتعداٮبا، كاقصر نيتك على أمرين، كأصلح عملك، كأخلص نيتك، كاجعلها هلل تعأب
أك فيما ، األكؿ أف تكوف ٝبيع أفعالك كحركاتك كسكناتك كأحوالك تاىرا كباطنا هلل تعأب

و يرجح ٗبا ىو هلل تعأب على ما ىميزانك ُب اآلخرة  اجعل: كالثاين، ىو كسيلة إٔب ذلك
ثقلت أمور نفسو على ما ىو  كمن، لئك ىم ا٤بفلحوففأك ، لتكوف ٩بن ثقلت موازينو، لنفسك
 (ُ) ((فأكلئك الذين خسركا أنفسهم، هلل

                                                           

     ّاآلية: الزمر: سورة ( ُ)
 . ِْْ/ ُاألصفياء،  كطبقات األكلياء األصبهاين ُب ا٢بلية: حليةأخرجو (  ِ)
( رقم ا٢بديث إف اهلل ال يقبل من العمل إال ما كاف لو خالصا كابتغي بو كجهوأخرجو النسائي ُب سننو: بلفظ )( ّ)

ّّّْ ،ْ/ِٖٔ. 
 يوما إال تهرت ينابيع ا٢بكمة ما من عبد ٱبلص العبادة هلل أربعْب) أخرجو األصبهاين ُب ا٢بلية: بلفظ أخر كىو( ْ)

 . َٕ/َُ(، من قلبو على لسانو
 . َْٔ-َّْا٢بداد: النصائح الدينية، ص  (ٓ)
 .ِْٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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كلو ، قبل أعما٥بم ألهنم عملوا ببل علمإف اهلل ما : أناسا فقاؿ)) :  اإلماـ ا٢بداد كذكر
 (ُ) ((كال يقبل اهلل عمبل حٌب يكوف أكلو علم كآخره إخبلص، قبلها لرفعت كرٞبهم

أك  ىاسوء أكالنية كُب حديث إذا التقى ا٤بسلماف بسيفهما مثاؿ كاضح ٤با يَبتب على حسن 
 :حديثالقصد كليس ذات الفعل فأفهم اإلشارة كقد بينها اإلماـ ا٢بداد عندما ذكر 

 : اإلماـ ا٢بداد فقاؿ  (ِ) ((فالقاتل كا٤بقتوؿ ُب النار، إذا التقى ا٤بسلماف بسيفيهما)) 
ٖببلؼ ما إذا استسلم ، كىذا يدخلها بالنية فقط، يعِب القاتل، بالنية كالعمل ىذا يدخلها))

 (ّ) ((آدـ كما قص اهلل ُب ابِب،  كيبوء القاتل باإلٍب، فا٤بقتوؿ يسلم، أحدٮبا كقتلو اآلخر
كىػػي ، واس بػػل حقيقػػة باطنيػػة قلبيػػةاإلخػػبلص مقػػاـ كمرتبػػة ال تػػرل باألبصػػار كال تػػدرؾ بػػا٢بك 
كمػا ،  كمػا علػى اإلنسػاف إال السػعي ٥بػا مػع عػدـ ادعائهػا، كىبة يهبها ٤بػن يشػاءطاء من اهلل ع

يرد اإلماـ ا٢بداد على من يقوؿ بنقص ثواب من عمل رجاء ا١بنة ك٠باىم أىل الشػطح كيػرل 
تخلص منػو كٙبقيػق مقابلػو كىػو لػكأف العجػب بالعمػل مػرض قلػيب ٰبتػاج ٦باىػدة ل، أهنم زنادقة

ٍب إف ، ال لشػػػػيء آخػػػػر، اعمػػػػل هلل خالصػػػػا)) :مػػػػاـ ا٢بػػػػدادؿ اإلقػػػػا، اإلخػػػػبلص كىػػػػو عزيػػػػز
كمػػن ، كال يسػػع أمػػور اآلخػػرة إال ىػػذا، فهػػو مػػن بػػاب الفضػػل كا٤بنػػة، أعطػػاؾ بعػػد ذلػػك شػػيئا

كنقلػو النػػاس ، اربػػنقص مػن عمػػل رجػاء ا١بنػػة أك خػوؼ النػػ: خالفػو ٩بػن قػػاؿ مػن أىػػل الشػطح
، ككلمػػا كثػػر الشػػطح كثػػر االعػػَباض، ةألف ىػػذا مػػذىب الزنادقػػ، ك٠بػػوىم لػػذلك زنادقػػة، عػػنهم

إف ا٥بػول فػ، الكتب كما يذكر فيهػاأك يقرأ كلو ىو يسمع ، كاإلخبلص ما يتبْب إال باالمتحاف
إال كقػػد تهػػر  كإف اختفػػى قلػػيبل فمػػا ٙبػػس بػػو، كال ٲبػػوت، كػػاللص  إ٭بػػا ىػػو ٨بتػػ ، ال يػػذىب

لػػػو أف موجػػػب  فخالفهػػػا حػػٌب تبػػػْب، انظػػػر قصػػة الػػػذم دعتػػػو نفسػػو إٔب ا١بهػػػاد، عنػػد مقتضػػػاه
  اإلمػاـ ا٢بػداد  كتكلػم(ُ) ((...فيتحػدث النػاس أنػو استشػهد، هػادأف ٲبوت قتبل ُب ا١ب، داعيتها

بػػػل يلػػػـز حػػػده كال ، ال أحىىىد يىىىدعي اإلخىىىالص )): فقػػػاؿ، عنػػػد العػػػارفْب  ُب اإلخػػػبلص
، كعرؼ قدره، نو إف كاف كذلك فقد كق  عند حدهفإ، عتقد ُب نفسو الرياءكي، يتعدل طوره

كأيػػػػػن ،  رفعػػػػػة كقػػػػػدرا عنػػػػػد اهلل تعػػػػػأبيتعػػػػػد طػػػػػوره  كإف ٓب يكػػػػػن كػػػػػذلك ٓب يػػػػػزده ذلػػػػػك إالكٓب 
                                                           

 .ّْٕ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد: (ُ)
 .ُٓ/ُ، ُّا٢بديث (، رقم كإف طائفتاف من ا٤بؤمنْب اقتتلوا فأصلحوا بينهما)باب أحرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 . ّٓ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .َِٗ/ُا٤برجع السابق ،  ( ُ)
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: قػػوؿ اإلمػػاـ الشػػافعي رٞبػػو اهلل، يػػدلك علػػى أنػػو عزيػػز ال يكػػاد يوجػػد ك٩بػػا، اإلخػػبلص اليػػـو
فكػم أعجبنػا  ، (ُ)يعػِب علمػو كال ينسػب إٕب منػو حػرؼ ، لو انتفع الناس ُّذا العلم كددت أف

أك ال تكتػب ، آخػر اأك اكتب عليػو ا٠بػ، امح ا٠بك منو: ٤بصن  كتاب كبلمو ىذا كلو قلت
كىػػذا يػػدؿ علػػى ، فػػبل حاجػػة إٔب نسػػبتو إليػػك ألىب، ألف األجػػر حاصػػل لػػك، عليػػو رسػػم أحػػد
معاملػػة اهلل  )) :معيػػار كميػػزاف معاملػػة اهلل قػػاؿاإلمػػاـ ا٢بػػداد يضػػع ك  (ِ) ((ىػػػا .عػػدـ إخبلصػػو

كإال فهػػو غػػِب ، حػػج كجهػػاد فػػتخلص لػػو حػػٌب يزلفػػك كلهػػا ينبغػػي أف ٚبػػرج فيهػػا بكليتػػك مػػن
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چعنػػػػػػك كعػػػػػػن عملػػػػػػك 

، كالػػػػػػَبدد فيهػػػػػػا كاالرتػػػػػػداد (ّ)
ليتػِب مػػا : فقػاؿ، كػأف كػاف خػادـ دكلػة،  فػإف الػَبدد فيهػا يكػوف كفػػارة ٥بػا، ٖبػبلؼ أمػور الػدنيا

 (ْ) ((خدمتهم
 :الصدق مع اهلل: ثالثا

ادؽ دائما يراقب كيشعر أنو فالص، ناتج عن استشعار ا٤براقبة هلللة الصدؽ مع اهلل ُب ا٤بعام
كالصادؽ ىو ا٤بخلص كالعكس صحيح كاإلماـ ا٢بداد تكلم عن الصدؽ كشريك ، مراقب

، لئلخبلص كا٤براقبة كعرفهما بتعري  جامع يوحي عن صدقو كحسن مراقبتو ُب معاملتو لربو
كحسن التفكر ، كا٤براقبة هلل، الصدؽ مع اهلل :كمن ا٤بنجيات الفاضلة)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ

ڄ  چ : فقاؿ اهلل تعأب: أما الصدؽ. ككثرة ذكر ا٤بوت كاالستعداد لو، كقصر األمل

چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ
ی  ی  ی  ی    جئ   چ: كقاؿ تعأب(ُ)

چحئ  مئ
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ: كقاؿ تعأب(ِ)

كقاؿ . (ّ)

                                                           

: الناشر (كا٤بطيعي السبكي تكملة مع) ا٤بهذب شرح اَّموع، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو ( ُ)
 .ُِ/ ُالفكر،  دار
  .ٗٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 ٓية اآل( سورة البينة: ّ)
 .ُُٗ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
 ُُٗاآلية: التوبة: سورة ( ُ)
 ُُٗ: اآليةا٤بائدة: سورة ( ِ)
 ِّاآلية: األحزاب:  سورة  (ّ)
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چ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چ: تعأب
الصدؽ يهدم )) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـك . (ُ)

كما يزاؿ العبد يصدؽ كيتحرل الصدؽ حٌب يكتب عند اهلل ، كالر يهدم إٔب ا١بنة، إٔب الر
كما يزاؿ العبد يكذب ، كالفجور يهدم إٔب النار، كالكذب يهدم إٔب الفجور. صديقا

 .(ِ) ((كيتحرل الكذب حٌب يكتب عند اهلل كذابا
ٍب إف للصدؽ مدخبل ُب ٝبيع األعماؿ ، ٦بانبة الكذب ُب ٝبيع األقواؿكأكؿ الصدؽ 

 .كاألحواؿ كا٤بقامات، كالنيات
مع ، كاإلتياف ُّا على الوجو ا٢بسن األكمل األحوط، الثبات عليها: فيها ومعنى الصدق
 .كهناية ا١بد كالتشمّب هلل ُب الظاىر كالباطن، بذؿ االستطاعة

و كمعيت، كإحاطتو بو، استشعار قرب اهلل من العبد على الدكاـ: فمعناىا: وأما المراقبة هلل
چ ک  ک  ک      گ  گ  ۓ چ: قاؿ اهلل تعأب. كنظره إليو، كاطبلعو عليو، لو

 :كقاؿ تعأب(ّ)
چۅ  ۉ  ۉ  ېچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ: قاؿ تعأبك  (ْ)

چپڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ
ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ: قاؿ تعأبك (ُ)

چ ڃ
فإف ٓب تكن ، اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه)) :صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاؿ(ِ)

،  تعأبا٣بشية هلل: كمن ٙبقق ُّا أٜبرت لو، فا٤براقبة من مقاـ اإلحساف.  (ّ)((تراه فإنو يراؾ
، أك يراه متثاقبل عن طاعتو، أك يفقده حيث أمره، ه حيث هناهاف ير أكا٢بياء من اهلل تعأب 
 .(ْ) ((ىػا. غافبل عن ذكره كحسن معاملتو، مشتغبل عن خدمتو، متكاسبل عن عبادتو

                                                           

 ِْاآلية: األحزاب: سورة ( ُ)
ا١بنة، كإف الرجل إف الصدؽ يهدم إٔب الر، كإف الر يهدم إٔب أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ آخر )( ِ)

ليصدؽ حٌب يكوف صديقا. كإف الكذب يهدم إٔب الفجور، كإف الفجور يهدم إٔب النار، كإف الرجل ليكذب حٌب 
، َْٗٔ، رقم ا٢بديث باب قوؿ اهلل تعأب: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ككونوا مع الصادقْب{ (يكتب عند اهلل كذابا

ٖ/ِٓ. 
 ِٓ اآليةاألحزاب: سورة  (ّ)
 ْٔ اآليةطو: سورة  (ْ)
 ُٔ اآليةؽ: سورة  (ُ)
 ْ اآليةا٢بديد: سورة  (ِ)
 .ُُٓ/ ٔ، ْٕٕٕ(، رقم ا٢بديث إف اهلل عنده علم الساعة)باب قولو: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .َْٖا٢بداد: النصائح الدينية، ، ص  ( ْ)
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  ((ألنك بذلك تسلم من اإلٍب، إذا ٓب تراقب اهلل فراقب الناس)) :كما قاؿ 
، اهلل أك خوفا منو فتثاب على ذلكألمر  امتثاالمعناه إذا ٓب تَبؾ ما هنيت عنو : (ُ)أقوؿ 

، فتحوز أقل الغنيمتْب، تسلم من اإلٍب حيث ٓب ٰبصل لك ثواب، فاتركو حياء من الناس
  (ِ) ((ىػافالسبلمة إحدل الغنيمتْب 

 :كيذكر اإلماـ ا٢بداد ركن كعماد الشرع فيقوؿ شعرا 
ش ***كىالصٍّدًؽ كىاإلٍخبلىًص هلل اٍحتىًفٍظ                  

ى
 (ّ)عً ر ًُّيما فىإنػىهيما ًعمادي ا٤ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 القائل ا٢بساكم .( ُ)
 .ُُٖ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، كلفظ أقوؿ كما بعده للحساكم،   (ِ)
، ص ( ّ)  .ّْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 المبحث الخامس
 مباحث متعلقة باإللهيات

 :والخوف ءالرجا: األول المطلب
 :الرجاء والخوفصل أ: أوال

، كالتعظيم إنو حب ا٤بملوؾ ٤بالكو حبو هلل تعأب مقركف باإلجبلؿ، إف ا٤بؤمن ا٤بوحد احملسن
كلذلك فإف احملبْب . حب ا٤بخلوؽ ا٤بقهور الضعي  هلل الواحد القهار، حب العبد لسيده

 . الصادقْب ىم ُب ىذا ا٤بقاـ ُب مقاـ احملبة ىم ُب مقاـ موزكف بْب الرجاء كا٣بوؼ
كقد ٝبع اهلل تعأب أركاف ىذا ا٤بقاـ اإلٲباين ، فرجاؤىم معلق برٞبة اهلل تعأب كال ٱبافوف إال اهلل

الصا٢بْب العابدين فقاؿ جل اإلحساين الرفيع ُب كصفو للمبلئكة ا٤بقربْب كاألنبياء ا٤برسلْب ك 
ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ: جبللو

ٰبدكه ، كي يبقى ا٤بسلم مطمئنان كمتيقظان ل( ُ) چۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ
كىذا ىو ، كذلك ٱبشى كٱباؼ من اهلل سبحانو  األمل كالرجاء ُب رٞبة اهلل كمغفرتو كىو

 . ا٤بنهج الوسط العدؿ
أصلها ، عبادة قلبية تتضمن ذالن كخضوعان  منزلة عظيمة من منازؿ العبودية كىيفالرجاء 
 فهو، بأسباب الوصوؿ إٔب مرضاتوكالزمها األخذ ، رفة ٔبود اهلل ككرمو كعفوه كحلموا٤بع

 . حسن تن مع عمل كتوبة كندـ
إال لوب الٍب ال تكوف كا٣بوؼ كذلك منزلة عظيمة من منازؿ العبودية كىو من عبادات الق

كنفاذ مشيئتو ، من ٛباـ االعَباؼ ٗبلكو كسلطانو إذ أنو. كصرفها لغّبه شرؾ أكر، هلل سبحانو
كا٣بوؼ كىذا التقرير لؤلصل يعتر تعريفا  ءصل الرجاكاإلماـ ا٢بداد تكلم عن أ. ُب خلقو

كا٣بوؼ من أشرؼ  ءجامعا يغِب عن تعريفات أىل اللغة كاالصطبلح كجعلهما أم الرجا
كعليك بالرجاء  :(( يقْب كقسم حاؿ الناس فيهما إٔب ثبلثة أقساـ حيث قاؿٜبرات ال

كا٣بوؼ فإهنما من أشرؼ ٜبرات اليقْب كقد كص  اهلل ُّما عباده السابقْب فقاؿ كىو 
 :أصدؽ القائلْب

                                                           

 ٕٓ اآليةاإلسراء: ( سورة (ُ
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ې  ې ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  چ

چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ 
أنا عند تن عبدم يب )) :تعأبقاؿ اهلل كقاؿ رسوؿ اهلل  (ُ)

كعزٌب كجبلٕب ال أٝبع )) :قاؿ اهلل تعأب، كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ)( (فٍليظنَّ يب ما يشاء
على عبدم أمنْب كال خوفْب إف ىو أًمنىِب ُب الدنيا أخفتو يـو أبعث عبادم كإف ىو خافِب 

 (ّ) ((ُب الدنيا أمىنتو يـو أٝبع عبادم
معرفة القلب بسعة رٞبة اهلل كجوده كعظيم فضلو كإحسانو كٝبيل كعده ٤بن  وأصل الرجاء

كٜبرتو ا٤بقصودة منو كثرة . عمل بطاعتو فيتولد من ىذه ا٤بعرفة حالة فرح تسمى الرجاء
كشدة احملافظة على الطاعات فإف الطاعة ىي السبيل ا٤بوصلة إٔب ، ا٤بسارعة ُب ا٣بّبات
 .رضواف اهلل كجنتو

معرفة القلب ٔببلؿ اهلل تعأب كقهره كغناه عن ٝبيع خلقو كشديد عقابو  فأصلو وأما الخوف
كأليم عذابو اللذين توعد ُّما من عصاه كخال  أمره فيتولد من ىذه ا٤بعرفة حالة كجىل 

كٜبرتو ا٤بقصودة منو ترؾ ا٤بعاصي كشدة االحَباز منها فإف ا٤بعصية ىي . تسمى ا٣بوؼ
 . كدار عقوبتوالطريق ا٤بوصلة إٔب سخط اهلل

ككل رجاء ككل خوؼ ال ٰبمبلف على فعل ا٤بوافقات كترؾ ا٤بخالفات معدكداف عند أرباب 
البصائر من الَبَّىات كالتهويسات الٍب ال حاصل ٥با كال طائل ٙبتها فإف من رجا شيئان طلبو 

ىرب منو ال ٧بالة  .كمن خاؼ شيئا ن
اطمأنت نفسو بو كانقشعت تلمات شهواتو أف الناس ثبلثة عبده قد أناب إٔب ربو ك  واعلم 

فصار رجاؤه شوقان ، بإشراؽ أنوار قربو فلم تبق لو لذة إالَّ ُب مناجاتو كال راحة إال ُب معاملتو
كعبده ال يأمن على نفسو من التقاعد عن ا٤بأمورات كالركوف إٔب ، ك٧ببة كخوفو تعظيمان كىيبة

                                                           

 ٕٓ اآليةاإلسراء: سورة ( ُ)
 .ِٖٔ/ ْ، َّٕٔ، رقم ا٢بديث صحيح على شرط مسلمأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: كقاؿ ( ِ)
كعزٌب ال أٝبع على عبدم خوفْب كأمنْب إذا خافِب ُب الدنيا أمنتو يـو ) ابن حباف ُب صحيحو: : بلفظأخرجو ( ّ)

 .َْٔ/ ِ، َْٔ( رقم ا٢بديث القيامة كإذا أمنِب ُب الدنيا أخفتو يـو القيامة
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كُب . ٣بوؼ كالرجاء حٌب يكونا كجناحي الطائركالذم ينبغي ٥بذا العبد استواء ا، احملظورات
 .كىذا حاؿ أكثر ا٤بؤمنْب(ُ) ((لو كزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه العتدال)) :ا٢بديث

فالبلئق بو غلبة ا٣بوؼ عليو لينزجر عن ، كعبده قد غلب عليو التخليط كاستؤب عليو التفريط
 :خوفو لقولو عليو الصبلة كالسبلـا٤بعاصي إال عند ا٤بوت فينبغي أف يكوف رجاؤه غالبان على 

من  الرجاء ُب اهلل كا٣بوؼ من اهللف(ّ) ((ىػا (ِ) (ال ٲبوتن أحدكم إال كىو ٰبسن الظن باهلل)
 : ا٤بنجيات العظيمة كاإلماـ ا٢بداد بْب كي  يكوف ا٤بؤمن بينهما قاؿ اإلماـ ا٢بداد

كقد ، كا٣بوؼ من ا٤بقامات الشريفةكالرجاء : كمن ا٤بنجيات الرجاء ُب اهلل كا٣بوؼ من اهلل ))
 :كا٤برسلْب كأتباعهم بإحساف من صا٢بي ا٤بؤمنْب قاؿ اهلل تعأب كص  اهلل ُّما أنبياءه

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  چ

چۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ : كقاؿ تعأب (ْ)

ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  

چۇئ  ۇئوئ  
ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   چ: كقاؿ تعأب (ُ)

چ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿
 ڈ    ڎ   ڈ  چ: كقاؿ تعأب(ِ)

 كقاؿ تعأب(ّ) چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک

                                                           

ل لو ُب كقاؿ ُب ا٤بقاصد كتبعو ُب الدرر ال أص.( قاؿ ُب الآللئ ىذا مأثور عن بعض السل  كىو كبلـ صحيحُ)
ا٤برفوع كإ٭با يؤثر بعض السل : فركاه البيهقي عن مطرؼ قاؿ لو كزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه ٗبيزاف ما كاف بينهما خيط 

 .شعرة كركاه عن شعبة قاؿ لو كزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه ما زاد خوفو على رجائو كال رجاؤه على خوفو
ستويا استول الطائر كًب طّبانو كإذا انتقص كاحد منهما كمعناه صحيح كقاؿ الركذبارم ا٣بوؼ كجناحي الطائر إذا ا

كلذلك قيل لو كزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه العتدال، أخرجو .ا٤بوت كقع فيو النقص كإذا ذىبا ٝبيعا صار الطائر ُب حد
 .كُب التنزيل ... )يرجوف رٞبتو كٱبافوف عذابو( ... كقاؿ الزركشي ال أصل لو.ُب شعبو  البيهقي أيضا
 .السيوطي أخرجو عبد اهلل بن أٞبد ُب زكائد الزىد عن ثابت البناين من قولو كانا سواء، انتهى لكن قاؿ

 .َِِٔ/ ْ، ِٕٕٖ، رقم ا٢بديث باب األمر ٕبسن الظن باهلل تعأب عند ا٤بوتأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
 .َّٗ-ّٖٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ّ)
 ٕٓ اآليةاإلسراء:  سورة( ْ)
 َٗاآلية: األنبياء:  ورةس( ُ)
 ُِٖ: اآليةالبقرة:  سورة( ِ)
 ْٗ - ْٖاآلية: األنبياء:  سورة( ّ)
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چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ
يقوؿ اهلل )) :كقاؿ رسوؿ اهلل  (ُ)

كقاؿ عليو الصبلة . ا٢بديث (ِ) ((...يذكرين كأنا معو حْب، أنا عند تن عبدم يب: تعأب
إنك ما دعوتِب كرجوتِب غفرت لك على ما كاف ، يا ابن آدـ: يقوؿ اهلل تعأب)) :كالسبلـ

، ابن آدـ، لو بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتِب غفرت لك، ابن آدـ، منك كال أبإب
 .(ّ) ((شيئان للقيتك بقراُّا مغفرةإنك لو أتيتِب بقراب األرض خطايا ٍب لقيتِب ال تشرؾ يب 

فإف ، ال أٝبع لعبدم خوفْب كال أمنْب، كعزٌب: قاؿ اهلل تعأب)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 ((كإف ىو أمنِب ُب الدنيا أخفتو يـو القيامة، ىو خافِب ُب الدنيا أمنتو يـو القيامة

كقاؿ . (ْ)
كدخل صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم على (ٓ) ((رأس ا٢بكمة ٨بافة اهلل)) :عليو الصبلة كالسبلـ

. فقاؿ أخاؼ ذنويب أرجو رٞبة ريب؟ كي  ٘بدؾ)) :شاب يعوده كىو ُب ا٤بوت فقاؿ لو
ما اجتمعا ُب قلب عبد ُب مثل ىذا ا٤بوطن إال أعطاه اهلل ما : فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

 .( ٔ)  ((ؼيرجو كأمنو ٩با ٱبا
يقود العبد ، كالرجاء قائد. اإلنساف عن ا٤بعاصي كا٤بخالفاتيزجر ، أف ا٣بوؼ زاجر: كاعلم

كٓب يقده رجاؤه إٔب ، فمن ٓب يزجره خوفو عن معصية اهلل عز كجل، إٔب الطاعات كا٤بوافقات
٣بلوٮبا عن ، كال يعوؿ عليهما، كاف خوفو كرجاؤه حديث نفس ال يعتد ُّما،  طاعة اهلل تعأب
 .وبةكفائدهتما ا٤بطل، ٜبرهتما ا٤بقصودة

حٌب يكونا  ، م على طاعة اهلل أف يكوف بْب ا٣بوؼ كالرجاءيٍب األفضل للمؤمن ا٤بستق
كزف خوؼ ا٤بؤمن  لو)) :كقاؿ النيب صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم، ككفٍب ا٤بيزاف، كجناحي الطائر
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ُ) ((كرجاؤه العتدال

                                                           

 َٔ: اآليةا٤بؤمنوف:  سورة( ُ)
 .َُِ/ ٗ باب قوؿ اهلل تعأب: }كٰبذركم اهلل نفسو{أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
على ما كاف فيك كال أبإب، يا ابن آدـ لو يا ابن آدـ إنك ما دعوتِب كرجوتِب غفرت لك أخرجو الَبمذم بلفظ: ( ّ)

بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتِب غفرت لك، كال أبإب، يا ابن آدـ إنك لو أتيتِب بقراب األرض خطايا ٍب لقيتِب 
 .ْٖٓ/ ٓ، َّْٓ، رقم ا٢بديث ال تشرؾ يب شيئا ألتيتك بقراُّا مغفرة

 .َْٔ/ ِ ،َْٔأخرجو ابن حباف ُب صحيحو: رقم ا٢بديث ( ْ)
 .َِِ/ ِ، َّٕأخرجو البيهقي ُب شعبو: رقم ا٢بديث، ( ٓ)
 .َِّ/ّ، ّٖٗ( أخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ٔ
 ( من ىذه الرسالة .َِْسبق ٚبرٯبو:  من )ص( ُ)
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ا ًمثلي الدَّكاًء ٍاألنًفعً  ***كىا٣بىوًؼ لًلَّو اٍلعىًظيًم ًكبالرَّجىا                      فىًكبلٮبي
(ُ) 
نهيات كركوب ا٤ب، كأما ا٤بؤمن ا٤بخلط الذم ٱبشى على نفسو من الوقوع ُب ترؾ الطاعات

فإف ا٣بوؼ يقبض النفس كيزجرىا عن طغياهنا ، غلبة ا٣بوؼ عليو، فاألصلح لو كاألكٔب بو
ككاف الرجاء مع ذلك ، كاف ُّذا الوص  من غلبة النفس كاستيبلء الشهوةكمن  ، كتعديها
ككثرة ، ألنو كلما ذكر نفسو األمارة بسعة رٞبة اهلل، رٗبا كاف سببان ُب ىبلكو، غالبان عليو

فيهلك من ، كُب معصيتو كقوعان ، كمن طاعتو تباعدان ، ازداد على اهلل ٘برؤا، ٘باكزه عن الذنوب
كالرجاء على ىذا ، كقع ُب ذلك طوائ  من عامة ا٤بسلمْب ا٤بغَبين باهللكقد . حيث ال يشعر

ألف ، كليس من الرجاء احملمود ُب شيء، كىو االغَبار باهلل، ىو الرجاء الكاذب ضعالو 
. كٰبملو على سلوؾ سبيل مرضاتو، الرجاء احملمود ىو الذم يقود العبد إٔب العمل بطاعة اهلل

كشر ساقو إليو ، فإنو غركر من الشيطاف، ذم يكوف ُّذه ا٤بثابةفليحذر ا٤بؤمن من الرجاء ال
كحسن الظن باهلل  ، فاألليق بو غلبة الرجاء، كأما إذا نزؿ ا٤بوت باإلنساف. ُب معرض ا٣بّب
 ال كىو ٰبسن الظن إال ٲبوت أحدكم )) :لقولو عليو الصبلة كالسبلـ، لوكيفما كاف حا

 .(ّ) ((ػػ ىا( ِ) .(( باهلل
 : الرجاء أوسع من الخوف: ثانيا

، كاإلٲباف كالبذر فيو، كالقلب كاألرض، ب القلوب أف الدنيا مزرعة اآلخرةقد علم أربا
، حفر األهنار كسياقة ا٤باء إليها ك٦برل، كالطاعات جارية ٦برل تقليب األرض كتطهّبىا
يـو يظهر ك ، السبخة الٍب ال ينمو فيها البذر كالقلب ا٤بستهَب بالدنيا ا٤بستغرؽ ُّا كاألرض

كقلما ينفع ، كال ينمو زرع إال من بذر اإلٲباف، كال ٰبصد إال ما زرع، القيامة يـو ا٢بصاد
فينبغي أف يقاس ، قو كما ال ينمو بذر ُب أرض سبخةإٲباف مع خبث القلب كسوء أخبل

طيبة كألقى فيها بذرا جيدا غّب فكل من طلب أرضا ، اء صاحب الزرعرجاء العبد ا٤بغفرة برج
ٍب نقى الشوؾ عن ، يو كىو سوؽ ا٤باء إليو ُب أكقاتوعفن كال مسوس ٍب أمده ٗبا ٰبتاج إل

ٍب جلس منتظرا من فضل اهلل  تعأب ، ككل ما ٲبنع نبات البذر أك يفسدهاألرض كا٢بشيش 
كإف بث ، تظاره رجاء٠بي ان،  أف يتم الزرع كيبلغ غايتودفع الصواعق كاآلفات ا٤بفسدة إٔب

                                                           

، ص ( ُ)  .ّْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ( من ىذه الرسالة .َِْسبق ٚبرٯبو:  من )ص( ِ)
 .ّٖٗ-ّٕٖا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ّ)
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البذر أصبل ٍب  البذر ُب أرض صلبة سبخة مرتفعة ال ينصب إليها ا٤باء كٓب يشتغل بتعهد
كإف بث البذر ُب أرض طيبة لكن ال ، ال رجاء، ي انتظاره ٞبقا كغركرا٠ب، انتظر ا٢بصاد منو

نتظاره ٛبنيا ال ٠بي ا، ال تغلب األمطار كال ٛبتنع أيضا ماء ٥با كأخذ ينتظر مياه األمطار حيث
رجاء فإذف اسم الرجاء إ٭با يصدؽ على انتظار ٧ببوب ٛبهدت ٝبيع أسبابو الداخلة ٙبت 

بصرؼ القواطع  كىو فضل اهلل  تعأب، يبق إال ما ليس يدخل ٙبت اختيارهاختيار العبد كٓب 
فالعبد إذا بث بذر اإلٲباف كسقاه ٗباء الطاعات كطهر القلب عن شوؾ . كا٤بفسدات
حسن ا٣باٛبة ك ، تثبيتو على ذلك إٔب ا٤بوت تعأب ؽ الرديئة كانتظر من فضل اهللاألخبل

كاف انتظاره رجاء حقيقيا ٧بمودا ُب نفسو باعثا لو على ا٤بواتبة كالقياـ ،  ا٤بفضية إٔب ا٤بغفرة
بذر اإلٲباف تعهده  كإف قطع عن، ا٤بوت ٗبقتضى أسباب اإلٲباف ُب إٛباـ أسباب ا٤بغفرة إٔب

أك ترؾ القلب مشحونا برذائل األخبلؽ كاهنمك ُب طلب لذات الدنيا ٍب ، ٗباء الطاعات
ألف النفس ، كسع من ا٣بوؼالرجاء أ)) :اإلماـ ا٢بداد  انتظر ا٤بغفرة فانتظاره ٞبق قاؿ

و ما ضع على عبده عىٍدلى إف ك ، ٱبشى عليو االنقطاع، كمن ال معو معرفة بقدر خوفو، مغركرة
كا٣بوؼ ، أك ٫بو ىذا أك معناه، بفضلو يرجى لو السبلمة بأدىن شيءكإف عاملو ، نفعو عمل

كن شديدان ،  كالنفس كا٤برأة السوء، ألف فقده مضر كيسوؽ إٔب ا٤بعاصي، أىم من الرجاء
كًمٍن الزًـ ، إال إٔب الشرقط ال تدعو  كىي، مع التحنن عليها ُب الباطن، عليها ُب الظاىر

ا٣بوؼ كلو : كقد قيل، ىؤالء فّبجوف ببل خوؼ كال معرفة كأما، كيٍسعي ا٤بعرفة، ا٣بوؼي ك الرجاًء 
رجاء الثواب أـ لل ٯبوز العمل كىناؾ مسألة كىي ى. (ُ)(( ىػاكالرجاء كلو للخائفْب ، للراجْب

ا٤بسألة كقسم واب عن ىذه ال ٯبوز ألنو شيء يقدح ُب العبودية كاإلماـ ا٢بداد فصل ا١ب
. عن حكم من يعمل على رجاء الثواب سئل اإلماـ ا٢بداد  إذ ،  إٔب ثبلثة أقساـالعاملْب
كعليو يعمل السل  كا٣بل  ، ذلك رجاء ٧بمود كسعي مبارؾ مشكوربأف )) : فأجاب

ىذا ٝبلة . فإف العبد خلق ضعيفان ال غُب بو عن فضل ربو الغِب الكبّب، من صا٢بي ا٤بؤمنْب
 :فنقوؿ كلكنا نذكر من ذلك طرفا يسّبا، وا١بواب كالكبلـ يطوؿ ُب تفصيل

كمنهم . العاملوف هلل تعأب على ثبلثة أقساـ فمنهم من يعمل خشية العقاب كىم ا٣بائفوف
كال ، كمنهم من يعمل امتثاال لؤلمر كىم العارفوف. من يعمل على رجاء الثواب كىم الراجوف

                                                           

 .ُِٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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كلكن ينسب العبد إٔب ما ىو . كللخائفْب من الرجاء كا٤بعرفة. كا٣بوؼبد للعارفْب من الرجاء 
 .الغالب عليو من ا٤بقامات كاألحواؿ

٩با يوىم نقصا أك ا٫بطاطا ُب حاؿ من يعمل على ، كما كقع ُب كبلـ بعض أىل التصوؼ
فذلك ٧بموؿ على قصد التنبيو بو على أف الذم يعمل َّرد ، رجاء الثواب أك خوؼ العقاب

، كلكنها مقامات بعضها فوؽ بعض. امتثاؿ األمر أفضل من الراجي ا٣بائ  كاألمر كذلك
كليس للعبد أف يقيم نفسو ُب الذم ٱبتار منها بل األمر هلل تعأب يقيم من يشاء من عباده 
حيث يشاء كال بد أف يقيم ا٢بق تعأب ُب كل مقاـ من ا٤بقامات الثبلثة طائفة من ا٤بؤمنْب ال 

 .ا٥بم كال تستقيم قلوُّم إال بالعمل على كفق ما أقيموا فيوتصلح أحو 
إٔب حاؿ من لو ، كرٗبا أشار بعض أىل ا٤بعرفة ُب تنزيل مقاـ من يعمل على الرجاء كالثواب

ٓب يرغب بثواب أك ٚبوؼ بعقاب لكاف ال يعمل أصبل كليس ُب قلبو من تعظيم ا٢بق 
كقد رأيت فيها ، يو كا٤بسألة ُب نفسها غامضةما ٰبملو على امتثاؿ أمره كاجتناب هن، كإجبللو

 .ما يشبو الغلط كالشطح لبعض أىل الطريق
كالعمل على رجاء . العمل على امتثاؿ األمر كابتغاء الرضا كالقرب حسن ٝبيل: ٍب أقوؿ

كا١بامع من أىل اهلل تعأب ىو الذم يعمل على ، الثواب كالرىبة من العقاب حسن ٝبيل
 .كلكنو عزيز. التماـ كالكماؿا٤بقامات الثبلثة ب

كال يكوف كاألجّب السوء إف ٓب يعط األجر ٓب . فليعرؼ اإلنساف ما أقيم فيو كليعمل عليو
كلكن يعمل هلل تعأب ألنو سيده . كال كالعبد السوء لوال خشية الضرب ٓب يتأدب، يعمل

عقاب لسوء أدبو كٱباؼ ال، كيرجو الثواب من باب الفضل كا٤بنة، كمواله كألنو أمره كهناه
فهذه ىي الطريقة . كيرجو العافية منو عفوان من اهلل تعأب كتفضبل، كتقصّبه ُب عبادة ربو
، كمن تأمل كبلمهم كسّبىم. كعليها مضى الصا٢بوف كالعلماء، السمحة كاحملجة البيضاء

 (ُ) ((ػكنستغفر اهلل تعأب ك٫بمده كثّبا، ككاف ذا بصّبة علم ما ذكرناه كعرفو ٙبقيقا
 فينبغي للمؤمن أف يتوسط بْب الرجاء كا٣بوؼ ال يغلب أحدٮبا على اآلخر قاؿ اإلماـ ا٢بداد

)): أال ترل ٤با ذكر النيب ، ألنو إذا اشتد خوفو انقطع، لرجاينبغي أف ييتوسط بْب ا٣بوؼ كا

                                                           

 .ِٓ -َٓا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  ( ُ)
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، كمأجوج يأجوجحٌب ذكر ٥بم ، سلَّم بعث النار كي  جزع الصحابةصلَّى اهلل عليو ك آلو ك 
 ٤با دعاه، إذ لو ٓب ييرد لو ذلك، اه اللَّو إٔب الدين فهو على خّبكمن قد دع

فإف أقل ا٢باؿ يشتد عليو ا٤بوت بسبب ، يغَب كال ينهمك ُب شهوات الدنيا كلكن ال، إليو
 (ُ) ((ذلك

ان مػػػػن النػػػػاس دائمػػػػ ان ىنػػػػاؾ كثػػػػّب كيضػػػع اإلمػػػػاـ ا٢بػػػػداد معيػػػػارا ُب ٨باطبػػػػة العامػػػػة ُب الرجػػػػاء ألف 
كبػػػْب ، سػػػعة رٞبػػػة اهلل كعفػػػوه كجزيػػػل كرمػػػو حاديػػػث الػػػٍب تػػػدؿ علػػػىعليػػػو فهػػػم األ يستشػػػكل

النصوص الٍب فيها الوعيد كالعذاب الشديد حٌب بعض الدعاة ال يستطيع ُب خطابو أف يوفػق 
بينهمػػا كاإلمػػاـ ا٢بػػداد بػػْب كيػػ  يػػتم التخاطػػب مػػع العػػواـ ُب الرجػػا كا٣بػػوؼ ككضػػع منهجػػا 

كعليػك إذا تكلمػت ُب )) :: عامة الناس بػذلك حيػث قػاؿسهبل ُب كيفية خطاب العواـ ك 
كىػػو أف تػػذكر الوعػػد ا١بميػػل كالثػػواب ، الرجػػاء مػػع العامػػة باالقتصػػار علػػى ذكػػر الرجػػاء ا٤بقيػػد

 .ترؾ السيئات١بزيل ا٤بتوق  على فعل ا٢بسنات ك ا
، العبد يذنب كالرب يغفر: كاحذر أف ٚبوض معهم ُب الرجاء ا٤بطلق كذلك مثل أف تقوؿ

كما ذنوب األكلْب كاآلخرين ُب سعة رٞبة اهلل إال  ، كلوال الذنوب ٓب يظهر عفو اهلل كحلمو
كىذا الكبلـ حق كلكنو يضر بالعامة كرٗبا أغراىم بركوب . كنقطة ُب ٕبر ١بي ك٫بو ذلك

 .(ِ) ((ىػا كلكل مقاـ رجاؿ، كما كل حق يقاؿ، ا٤بعاصي فتكوف أنت السبب ُب ذلك
 الخ. . ال أجمع على عبدي خوفين وال أمنين) حديثمفهوم : ثالثا

ه إٔب فإف القلب ُب سّب ، كىي احملبة كا٣بوؼ كالرجاء: مورينبغي للعبد أف ٯبمع بْب ثبلثة أ
س فمٌب سلم الرأ، كا٣بوؼ كالرجاء جناحاه، فاحملبة رأسو، اهلل عز كجل ٗبنزلة الطائر

كمٌب فقد ا١بناحاف فقد ، الرأس مات الطائر كمٌب قطع، كا١بناحاف فالطائر جيد الطّباف
ثة دكف الباقي كاالقتصار على كاحد من ىذه األمور الثبل، أصبح عرضة لكل صائد ككاسر

لقنوط كإساءة فعبادة اهلل با٣بوؼ كحده يورث اليأس كا، كخلل ُب السلوؾ، ا٫براؼ عن ا١بادة
من  كحده يوقع ُب الغركر كاألمن كعبادتو بالرجاء، كىو مسلك ا٣بوارج، الظن باهلل جل كعبل

كحده من عبد اهلل با٢بب : ك٥بذا قاؿ السل  قولتهم ا٤بشهورة، كىو مسلك ا٤برجئة، مكر اهلل

                                                           

 .ِّْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ُٗٓ-ُٕٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص  ( ِ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

213 

كمن عبده با٣بوؼ كحده فهو حركرمه ػ أم خارجي ػ كمن عبده بالرجاء كحده ، فهو زنديق
دكمن عبده با٣بوؼ كا٢بب كالرجاء فهو مؤمن موحٍّ ، فهو مرجئ . 
ألف ، لسل  استحبوا أف ييغلَّب ُب حاؿ الصحة جانب ا٣بوؼ على جانب الرجاءاكلكن 

 كأما ُب حاؿ الضع ، و إٔب العملكىو ٕباجة ما يسوق، العبد ال يزاؿ ُب ميداف العمل
ألف العمل قد أكشك على، فإف عليو أف يقوم جانب الرجاء، كا٣بركج من الدنيا  

كلئلماـ ا٢بداد مفهـو للحديث الشري  الذم ، باهللكحٌب ٲبوت كىو ٰبسن الظن ، االنتهاء
.ْبمنيبْب حاؿ العبد ُب معُب ا٣بوفْب كاأل  

فإف ىو خافِب ، ال أٝبع على عبدم خوفْب كال أمنْب) :ُب حديث) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
( كإف ىو أمنِب ُب الدنيا أخفتو يـو القيامة، ُب الدنيا أمنتو يـو القيامة

 :قاؿ، (ُ)
ي عن، خوفو ُب الدنياأما  )) كأمنو ، و من حراـ كمكركه كفضوؿ ك٫بو ذلكبأف ٯبتنب ما هني

ال ٲبنع ك ، كيقوؿ كل ما أراد كال يبإب ،هيول ما يشتيتناكؿ ك، بالغفلة عن اهلل كتضييع ما ذكر
يعطي معادلة رائعة كىي أف دموع اإلنكسار إف ٓب ٚبرج ُب  اإلماـ ا٢بدادك  (ِ) ((نفسو ٩با ييذـ

كمن معو ، كاالستغفارال أنفع ُب ىذا الزماف من البكاء )) :  الدنيا خرجت ُب اآلخرة،قاؿ
فإف ٓب ، كال بد من خركج العرؽ كالدموع، كبالعكس، منو ُب اآلخرةأخوؼ من اهلل ُب الدنيا 
 أٝبع على عبدم كعزٌب كجبلٕب ال) :قاؿ اهلل تعأب، ج ُب اآلخرةخر  ٱبرج ذلك ُب الدنيا
كإف خافِب ُب الدنيا أىمٍَّنتيو ُب ، أمنِب ُب الدنيا أخفتو ُب اآلخرةإف ىو ، خوفْب كال أمنْب

 :كقيل ُب قولو تعأب، ليو السبلـكما أخر بذلك عنو نبيو ع  (ّ) ((اآلخرة
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ

أم ألهنم خافوا كحزنوا ُب  (ُ)
 (ِ) ((ىػا. فينبغي لئلنساف أف يتوب كيتقي كٱباؼ، فبل يعاد عليهم ذلك ثانيان ، الدنيا
ٍوفان الى يػيفىارًقيوي : ولو قذلك بكيؤكد  ًمٍن رىبًٍّو مىعىوي ًمٍثله ًمنى الرَّغىبً  ***كىأىٍشًعًر اٍلقىٍلبى خى

(ُ) 

                                                           

 ص( من ىذه الرسالة . َِٓسبق ٚبرٯبو:  من )( ُ)
 . َُٓ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  (ِ)
كعزٌب ال أٝبع على عبدم خوفْب كأمنْب إذا خافِب ُب الدنيا أمنتو يـو أخرجو ابن حباف ُب صحيحو: بلفظ )( ّ)

 .َْٔ/ ِ، َْٔ( رقم ا٢بديث القيامة كإذا أمنِب ُب الدنيا أخفتو يـو القيامة
   ِٔ اآلية يونس:  سورة (ُ)
 .ِّٔ-ِّٓ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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 : التحذير من القنوط من رحمة اهلل: رابعا
، إذا طالعنا ا٢بالة النفسية عند الكثّب من اَّرمْب كالعاصْب بعد ارتكاُّم للذنب الكبّب

، نرل أف حالة من األٓب كالندـ تصيبهم ٕبيث ال يتصوركف بقاء طريق العودة مفتوحان أمامهم
ىل من ا٤بمكن أف تػيٍغفىرى : كيتساءلوف، كيعتركف أنفسهم ملوثْب بشكل ال ٲبكن تطهّبه

ىذه اآلية تعطي األمل ُب أفَّ طريق العودة ؟ كىل أف الطريق إٔب اهلل مفتوح أمامنا؟ ذنوبنا
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      چكىي قولو تعأب . كالتوبة مفتوح أمامهم

 ( 2) چ﮶     ﮷   ﮸          ﮹ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴﮵  
 :كىي ٢بالة اليأس األخركمىناؾ عدَّة أمور ٲبكن أف تكوف عبلجان 

 :باب التوبة مفتوح -ُ
اإلنساف بعقدة  إحساسمن ا٤بشاكل الٍب تق  عائقان ُب طريق بعض ا٤بسائل الَببوية ىو 

خاصة إذا كانت ىذه الذنوب  ، الذنب من جرَّاء األعماؿ القبيحة السابقة الٍب ارتكبها
التوجو ٫بو الطَّهارة كالتقول  ةف أرادإ، الذم يستحوذ على ذىن اإلنساف إذ أفَّ ، كبّبة

 ؟كي  يتخلص من أعباء الذنوب الكبّبة الٌسابقة،  كالعودة إٔب اهلل
عندما أفصحت عن أف التوبة كاإلنابة ٲبكن أف ، التعاليم اإلسبلمية حٌلت ىذه ا٤بشكلة

أك حٌب ٲبكن أف ، عن ا٤باضي كبدء حياة جديدة لبلنفصاؿتكوف أداةن قاطعةن كحا٠بةن 
الذنب  ا٤بقيم علىكأما . إذا ٙبققت بشرطها كشركطها، ابة كالدة جديدة للتائبتكوف ٗبث

كمن البديهي أفَّ ىذه العودة ال ٲبكن أف تتم بدكف قيد أك ، كىو مستغفر منو كا٤بستهزئ
فإذا كانت أبواب رٞبتو مفتوحةن أماـ ، كأف البارئ تعأب حكيم كال يفعل شيئان عبثان ، شرط
 .فإف كجود االستعداد عند العباد أمره ال بدَّ منو، للتوبة مستمرة كدعوتو إياىم، عباده

كأف ٙبدث انقبلبان كتغّبان ُب داخل ، ٯبب أف تكوف عودة اإلنساف صادقة، كمن جهة أخرل
 .ذاتو

الٍب  ىا كبناءٯبب أف يبدأ اإلنساف بعد توبتو بإعمار أسس اإلٲباف كالعقيدة ، من ناحية ثانية
 . بعواص  الذنوبكانت قد ديمرت 

 

                                                                                                                                                                      

، ص ( ُ)  .ُٖا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ّٓاآلية الزمر: ( سورة (ِ
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، اإلنساف باألعماؿ الصا٢بة عجزه الركحيَّ كسوء خلقو صلحٯبب أف ي، كمن ناحية ثالثة
 . عليو أف يقـو بأعماؿ صا٢بة أكثر كأكر، فكلما كانت الذنوب السابقة كبّبة

، كيبعث فيو األمل بالعفو كالصفح، اإلٲباف بالشفاعة يفتح أماـ اإلنساف نافذة ٫بو النورك 
بل كيشجعو على تبلُب ، كيعيد النظر ُب مسّبة حياتو، كىذا األمل ٯبعلو يسيطر على نفسو

صحيح أفَّ اليأس من رٞبة اهلل من  بْب ا٣بوؼ كالرجاء مهم ٙبذيركىنا . سيئات ا٤باضي
كىذا ما يدعونا إٔب ٙبذير ، إالَّ أفَّ األمن من مكر اهلل كعذابو أيضان من الكبائر، الكبائر
 .اليأس كاألمن، من كبل األمريناإلنساف 

فػػبل ، أف مػػن صػػفات ا٤بػػؤمنْب ا٣بػػوؼ كالرجػػاء مػػن اهلل تعػػأبييعػػد مػػن ىنػػا نػػرل القػػرآف الكػػرًن 
كالتػػػوازف بػػػْب ا٣بػػػوؼ كالرجػػػاء ىػػػو ضػػػماف ، كال ييأسػػػوف مػػػن رٞبتػػػو، يػػػأمنوف غضػػػب اهلل تعػػػأب

ألف غلبػة ا٣بػوؼ ، دائمػان كا٢بػاكم علػى كجػودىم ، تكاملهم كسلوكهم ُب الطريػق إٔب اهلل تعػأب
، كغلبػػة الرجػػاء تغػػرم اإلنسػػاف ُب الػػذنوب ك٘بعلػػو ُب غفلػػة، ٘بػػر اإلنسػػاف إٔب اليػػأس كالقنػػوط

كقػػد عػػرؼ اإلمػػاـ ا٢بػػداد األمػػن مػػن . ككبلٮبػػا عػػدكٌّ لئلنسػػاف ُب سػػّبه التكػػاملي إٔب اهلل تعػػأب
ا٢بػذر مػن األمػن مػن مكػر كليحػذر ا٤بػؤمن كػل )) :  قػاؿإذ مكر اهلل كالقنوط مػن رٞبػة اهلل 

چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   چ: قػاؿ تعػأب، كمن القنوط مػن رٞبتػو، اهلل
كقػاؿ . (ُ)

 (ِ) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ: تعأب
ػ، ا٣بوؼ من اهلل بالكلية عبارة عن ٛبحض الرجاء كذىاب: واألمن من مكر اهلل وز حٌب ال ٯبي

  .يعذبو كال يعاقبوال أف اهلل 
ػػ، فهػػو عبػػارة عػػن ٛبحػػض ا٣بػػوؼ كذىػػاب الرجػػاء بالكليػػة: القنىىوطوأمىىا  وز أف اهلل حػػٌب ال ٯبي

كاألمػن ، يتجػاكز عنػوحٌب ال ٯبوز أف اهلل يرٞبػو ك ، كذىاب الرجاء بالكلية، عنويرٞبو كيتجاكز 
ككػن بػْب ، فاحػذر منهمػا أيهػا ا٤بػؤمن، من كبػائر الػذنوب: كالقنوط من رٞبة اهلل، من مكر اهلل
 كإنو لغفور،بك سريع العقابفإف ر ، كال ٘بَبلء عليو، كال تغَب بربك، كالرجاءا٣بوؼ 
        (ُ) ((رحيم

                                                           

 ٗٗ اآليةاألعراؼ:  سورة( ُ)
 ٔٓ اآليةا٢بجر:  سورة( ِ)
 . ُّٗ-َّٗا٢بداد: النصائح الدينية: ص ( ُ)
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مػػن أعظػػم االغػػَبار عنػػدم التمػػادم ُب الػػذنوب مػػع رجػػاء )) :-رٞبػػو اهلل-قىػػاؿى ٰبىٍػػٓبى بٍػػني ميعىػػاذو 
النػػػار  العفػػػو مػػػن غػػػّب ندامػػػة كتوقػػػع القػػػرب مػػػن اهلل تعػػػأب بغػػػّب طاعػػػة كانتظػػػار زرع ا١بنػػػة ببػػػذر

كطلػػػػب دار ا٤بطيعػػػػْب با٤بعاصػػػػي كانتظػػػػار ا١بػػػػزاء بغػػػػّب عمػػػػل كالتمػػػػِب علػػػػى اهلل عػػػػز كجػػػػل مػػػػع 
كاإلماـ ا٢بػداد ( إف اهلل يغفر الذنوب ٝبيعا) ككثّب من ا٤بغَبين دائما يرددكف عبارة( ُ) ((اإلفراط
كبػْب ، يلهم عمل الذنوب ٕبجػة كجػود أمػاين ا٤بغفػرةللرد عليهم كإبطاؿ اغَبارىم كتسو  تصدل

فالقػانط كاآلمػن جػاىبلف ))  : قػاؿ اإلمػاـ ا٢بػداد( إف اهلل يغفػر الػذنوب ٝبيعػا) ٥بم حقيقػة
فػإف القػانط يػَبؾ الطاعػة ألنػو يػرل أهنػا ال ؛ باهلل كاقعاف ال ٧بالة ُب ترؾ الطاعة كفعل ا٤بعاصي

 .القضاءتنفعو كاآلمن يرتكب ا٤بعصية بظنو أهنا ال تضره نعوذ باهلل من درؾ الشقاء كسوء 
 :كإياؾ كأماين ا٤بغفرة القاطعة عنها كىي ما تسمعو على لساف طائفة من ا٤بغَبين من قو٥بم 
كىو غِب عنا كعن أعمالنا كخزائنو ٩بلوءة با٣بّب كرٞبتو كسعت  ( إف اهلل يغفر الذنوب ٝبيعا)

ككأهنم يقولوف بلساف ، ةمع إصرارىم على فعل ا٤بعاصي كترؾ األعماؿ الصا٢ب، كل شيء
 :كقد قاؿ اهلل تعأب، ف الطاعات ال تنفع كإف ا٤بعاصي ال تضر كىذا ُّتاف عظيمإأحوا٥بم 

 (ِ)  چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ چ
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ: كقاؿ تعأب

ا٤بوت الكيس من داف نفسو كعمل ٤با بعد )) :كقاؿ رسوؿ اهلل(ّ) چ    ڱ   ڱ
 .(ْ) ((كالعاجز من أتبع نفسو ىواىا كٛبُب على اهلل األماين

اقعػػػد عػػػن الكسػػػب كالتجػػػارة كاهلل تعػػػأب يأتيػػػك : كلػػػو أنػػػك قلػػػت لواحػػػد مػػػن ىػػػؤالء ا٤بغػػػركرين
مػػع ، بػػل بالكػد كالنصػػب، سػعي كالطلػػبئ إال بالكقػػاؿ مػػا رأينػا شػػيئا ٯبػػ، خر منػكبرزقػك لسػػ

يتكفل لو بػاآلخرة فهػل ذلػك إال انعكػاس كانتكػاس علػى  أف اهلل تعأب قد تكفل لو بالدنيا كٓب
إف أمػػػاين ا٤بغفػػػرة قػػػد لعبػػػت بػػػأقواـ حػػػٌب )) :-رٞبػػػو اهلل-كقػػػد قػػػاؿ ا٢بسػػػن البصػػػرم ! ـ الػػػرأسأ

                                                           

 .ُْْ/ْ(  الغزإب: إحياء علـو الدين، (ُ
 ٖ - ٕاآلية: الزلزلة:  سورة( ِ)
 ُّاآلية: النجم:  سورة( ّ)
 . ّٖٔ/ْ، ِْٗٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: كقاؿ ىذا حديث حسن، رقم ا٢بديث ( ْ)
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إف ا٤بػػؤمن ٝبػػع : قػػاؿ رٞبػػو اهلل، يعػػِب مػػن األعمػػاؿ الصػػا٢بة، (ُ) ((خرجػػوا مػػن الػػدنيا مفػػاليس
كال ٲبسػػػػي إال ، فػػػػا٤بؤمن ال يصػػػػبح إال خائفػػػػا كإف ا٤بنػػػػافق ٝبػػػػع إسػػػػاءة كأمنػػػػا، إحسػػػػانا كخوفػػػػا

كا٤بنػافق يػَبؾ العمػل كيقػوؿ سػواد النػاس كثػّب كسػوؼ يغفػر ! لعلػي أ٪بػو: يعمل كيقػوؿ، خائفا
 .انتهى. ٕب

كقد كاف األنبياء كاألكلياء مع كماؿ معرفتهم باهلل كحسن تنهم بو كصبلح أعما٥بم كقلة 
ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   چكاإلشفاؽ ذنوُّم أك عدمها بالكلية ُب غاية من ا٣بوؼ 

كأما أماين ا٤بغفرة ))  : من اماين ا٤بغفرة فيقوؿ اإلماـ ا٢بداد ٰبذرك (ّ) ((ىػا  (ِ) چۆئ
مع ترؾ ، ٣بّباتاإٔب ا٤بسارعة ك ، غّب سعي لذلك بفعل ا٤بأمورات كدخوؿ ا١بنة من

بقبوؿ تزكيره  - لعنو اهلل -كمواالة للشيطاف ، فهو ٞبق كغركر، ة السيئاتبك٦بان، احملظورات
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ   چ: قاؿ اهلل تعأب، كتركٯبو للشر ُب معرض ا٣بّب، كتلبيسو

    ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

، ولكأنو تعأب يغفر ، فمن تن أنو يذنب ٍب ال يتوب إٔب اهلل توبة صحيحة (ْ) چوئ
كيتوىم مع ذلك أف اهلل تعأب ، ككذلك يتكاسل عن الطاعات كيتشاغل عنها بأمور الدنيا

ألف  كذلك، العاجز األٞبق، يكرمو كيرفعو ُب درجات ا١بنة مع احملسنْب فهو ا٤بتمِب ا٤بغركر
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ: اهلل تعأب يقوؿ كقولو ا٢بق

چ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ
(ُ). 

ڻ  ڻۀ   ۀ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ:   اهلل الذين أحسنوا بقولو تعأبٍب كص

 ،ب الٍب ال يكاد العبد ٱبلو منهاىو الصغائر من الذنو : كاللمم(ِ) چہ  ہ  ہ

                                                           

 سّبة ُب نبوية كشريعة ٧بمدية طريقة شرح ُب ٧بمودية ، بريقةعثماف بن مصطفى بن ٧بمد بن بن عثماف: ٧بمد ( ُ)
 .ُُُ/ ّىػ، ُّْٖطبعة،  بدكف: الطبعةا٢بليب  مطبعة: أٞبدية، الناشر

  َٗاآلية: األنعاـ:  سورة( ِ)
 .ُٕٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص  ( ّ)
 َُِ - ُُٗ: اآليةالنساء:  سورة( ْ)
 ُّ: اآليةالنجم:  سورة( ُ)
 ِّاآلية: النجم:  سورة (ِ)
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   چ كقاؿ تعأب

چڦ
ۅ   چ: كما قاؿ تعأب،  أم ال ٪بعلهم سواء عندنا ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة (ُ) 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

: أعِب، كذـ حكمهم بذلك، فأبطل حسباهنم كتوٮبهم (ِ) چۇئ  ۇئ ەئوئ  وئ  
كقد كص  اهلل مبلئكتو كأنبياءه عليهم . تنهم التسوية بينهم ك بْب أىل اإلحساف عند رُّم

كا٤بسارعة فيها مع ا٣بوؼ ، كبا٤ببلزمة ٥با، الصا٢بة باألعماؿكعباده ا٤بؤمنْب ُب كتابو ، السبلـ
ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ڤ چ: فقاؿ تعأب ُب ا٤ببلئكة، كالوجل كا٣بشية كاإلشفاؽ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
ې  ې     ې  ى   چ: كقاؿ تعأب ُب األنبياء(ّ)

چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ
(ْ) 

 ې ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ چ: كقاؿ أيضا فيهم

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : تعأب ُب ا٤بؤمنْبكقاؿ (ٓ)   چ  وئ  ۇئ  ۇئ

چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    کڈڎ  ڎ   ڈ 
كقاؿ (ٔ)

  خب  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  حئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ چ: أيضا فيهم

ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     خت  مب  ىب  يب  جت  حت

چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل ك٤با سألت عائشة رضي اهلل (ُ)

 : عن قولو تعأب عليو كآلو كسلم

                                                           

 ِٖاآلية: ص:  سورة (ُ)
 ُِاآلية: ا١باثية:  سورة( ِ)
   ِٖ - ِٔاآلية: األنبياء:  سورة( ّ)
 ٕٓ: اآليةاإلسراء:  سورة( ْ)
 َٗاآلية: األنبياء:  سورة( ٓ)
 ْٗ - ْٖ: اآليةاألنبياء:  سورة( ٔ)
 ُٔ - ٕٓ اآليةا٤بؤمنوف:  سورة (ُ)
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أىو أف الرجل يزين كيسرؽ (ُ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ      ٱ چ
كٱباؼ أف ال يقبل ،كيتصدؽ، بل ىو الرجل يصلي كيصـو، ال)) :ٍب ٱباؼ قاؿ

عن كاحد ك٤با كص  اهلل بعض أعدائو كصفهم بالغركر كالتمِب فقاؿ  (ِ) ((ا٢بديث ...منو
چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ: منهم

يعِب من جنتو الٍب أعجب ُّا  (ّ)
 !كتكر ُّا كافتخر على من ىو خّب منو من عباد اهلل، كنسي نعمة اهلل عليو فيها

ۅ     چ: كعن العبد الصاّب ُب قولو تعأب، فانظر ذلك ُب ٝبلة قصتو الٍب حكاىا اهلل عنو

كقاؿ  (ْ). چى   ائ  ائ  ەئ  ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

، يعِب ُب اآلخرة(ٓ) چٻ  پ  پ  پ   چ: تعأب عن آخر من األعداء ا٤بغركرين
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        چ: كقاؿ تعأب عن آخر منهم. فكذبو اهلل كتوعده بالعذاب كإنزالو بو

 (ٔ). چں    ڻ  ڻ
فبأم ، كبغضاءه كأعداءهبأم شيء كص  اهلل أحبابو كأكلياءه  -رٞبك اهلل  -فانظر اآلف 

 .كما كرد،  فإف من تشبو بقـو فهو منهم، الفريقْب اقتديت كتشبهت كنت معو
أهنم كانوا يسارعوف ُب ا٣بّبات كأهنم : اهلل كأنبيائو كعباده الصا٢بْبكقد تبْب لك عن مبلئكة 
األعداء  كأف ، مع ا٣بوؼ من اهلل كالوجل، ك٦بانبوف للسيئات كالزلل، مبلزموف لصاّب العمل

، كاألمن من مكر اهلل، مع الغركر، على العصياف كترؾ اإلحساف: كانوا على الضد من ذلك
، كتشبو ُّم ُب األعماؿ كاألكصاؼ، فاخَب لنفسك صحبة خّب الفريقْب، كالتمِب على اهلل

 .تكن معهم إف شاء اهلل تعأب
كقد فشت على ، سافكاعلم أف أماين ا٤بغفرة مع الكسل كالبطالة من أضر شيء على اإلن

كلذلك طولنا الكبلـ فيها رجاء أف ينفع اهلل بو من ، ألسنة ا٤بخلطْب من أىل ىذا الزماف
                                                           

 . َٔاآلية: ا٤بؤمنوف:  سورة( ُ)
 .ّْٔ/ ُا٤برضية،  الفرقة عقد ُب ا٤بضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسواطع يةالبه األنوار السفاريِب: لوامع ( ِ)
  ّٔاآلية الكه :  سورة (ّ)
 ِّاآلية الكه :  سورة (ْ)
 ٕٕ : اآلية مرًن سورة (ٓ)
 َٓاآلية فصلت:  سورة( ٔ)
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ك يستيقظ من رقدتو عندما يعلم أف أىل النبوة كأىل ، فيتنبو من غفلتو، كق  عليو منهم
 -سلمصلى اهلل عليو كآلو ك -حٌب كاف نبينا ٧بمد ، الصبلح كانوا ُب هناية ا٣بوؼ من اهلل

لعذبنا ٍب ٓب  -يعِب السبابة كاإلُّاـ  -لو آخذين اهلل أنا كابن مرًن ٗبا جنت ىاتاف )) :يقوؿ
 .(ُ) ((يظلمنا شيئا

فلم يبق ، كال شك أف األنبياء كاألكلياء أعرؼ باهلل كبكرمو العظيم كرٞبتو الواسعة من غّبىم
 .كعلى كل حاؿ، إال أف يكوف أىل التخليط كالتفريط أكٔب با٣بوؼ من كل كجو

، إف اهلل تعأب ال تضره الذنوب: فإذا قاؿ، نةؤ مِب ا٤بغركر مقطوع ا٢بجة بأيسر مكاعلم أف ا٤بت
كلكن الذنوب تضرؾ ، صدقت: فقل لو، كىو غِب عِب كعن عملي، كال تنفعو الطاعة
 .كأنت فقّب إٔب العمل الصاّب، كالطاعات تنفعك

، فإف اهلل تعأب قد ضمن لك الرزؽ، للمعاشاقعد عن الكسب كا٢بركة كالسعي : ٍب قل لو
كلكن ال بد من السعي ، صدقت: فسوؼ يقوؿ لك، كخزائن السماكات كاألرض ُب قبضتو

كهناؾ ، إف الدنيا الٍب أمرؾ اهلل بَبكها: فقل لو. كقلما رأينا شيئا ٰبصل بدكف ذلك، كا٢بركة
كاآلخرة الٍب . لسعي كالطلبكضمن لك قدر الكفاية منها ال ٙبصل إال با، عن الرغبة فيها
كأخرؾ ُب كتابو كعلى لساف نبيو بأنك ال تنجو فيها من ، كأمرؾ بطلبها، رغبك اهلل فيها

فما ، كغّب متكرث ُّا، كتفوز بثوابو حٌب تسعى ٥با ك٘بتهد ُب طلبها نراؾ مضيعا ٥با، عذابو
ُب غّب ككضعت األشياء ، قد عكست األمر، أك أٞبق مغركر، أنت إال شاؾ مرتاب

 -صلى اهلل عليو كآلو كسلم-كتلقى رسولو ، كبأم كجو تلقى اهلل، فبأم حجة. مواضعها
كال يدرم ما ، فعند ذلك تنقطع حجتو؟! الذم أرسلو إليك يدعوؾ من الدنيا إٔب اآلخرة

كاف ا٣بوؼ ،  يقينا أنو كلما كاف اإلٲباف أقول كالعمل أصلح -رٞبك اهلل  -كاعلم  يقوؿ
، كاألمن كاالغَبار أغلب، كاف ا٣بوؼ أقل،  ف اإلٲباف أضع  كالعمل أسوأككلما كا، رأكث

 .فاعتر ذلك ُب نفسك كُب غّبؾ ٘بده بينا
كيرجو القبوؿ ، كٱبلص فيها، فأف ا٤بؤمن الصادؽ ىو الذم يعمل بالصا٢بات، كعلى ا١بملة

كٱبشى ، ُّاكٱباؼ أف يبتلى ، كيبعد عنها، كٯبانب السيئات، كالثواب عليها من فضل اهلل

                                                           

 .ِّْ/ ِ، ٕٓٔأخرجو ابن حباف ُب صحيحو: بدكف لفظ أنا، رقم ا٢بديث ( ُ)
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فمن كاف من ، كيرجو ا٤بغفرة من اهلل بعد التوبة كاإلنابة إٔب اهلل، العقاب على ما عملو منها
 .كأمره ُب غاية ا٣بطر، ا٤بؤمنْب على غّب ىذه األكصاؼ فهو من ا٤بخلطْب

 .(ُ) ((ىػا. كطالب نفسك ُّا تنج كتفز إف شاء اهلل تعأب، فافهم ىذه ا١بملة
على الذنوب ا٤بصر )) : قاؿيبْب اإلماـ ا٢بداد حكم ا٤بصر غلى الذنب ا٤بتعلل بالقدر ك 

حٌب ، كىذه مسألة قدٲبة، ل مع ذلك بالقضاء كالقدر مبتدعلعتكا٤ب، مع رجاء العفو متمن
، بذلك احتجكلكنها شاعت عند العامة  فأكؿ ما يبلـ على ا٤بعصية ، اعتل ُّا الكفار
 أيضان  قاؿكما  (ِ) ((أك كما قاؿ، االختياركليس ىذا عذرا ٤بن بقي معو ، كجعلوه كا١بر

:  )) ككذلك من أضر األشياء على الواقعْب ُب معاصي اهلل تعأب كترؾ أكامره أماين
يغفر الذنوب للعصاة كال يبإب كذلك صحيح كحق هلل ، إف اهلل كرًن رحيم: كقولو، ا٤بغفرة

كعليو أف يبذؿ ، كاجتنابو ٤با هناه عنو، ألمر سيده الكرًن الرحيمكلكن ال بد للعبد من امتثالو 
ٍب يرجو بعد ذلك غفراف ربو ، كيستفرغ فيو طاقتو كإمكانو، جهده كاستطاعتو ُب ذلك

: فيكوف بذلك ٩بن قاؿ فيهم تبارؾ كتعأب؛ كال يتمُب كال يغَب من غّب جد كال سعي، كرٞبتو
چ ﮸  ﮹    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ چ

كقاؿ  (ّ)
چ ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ چتعأب 

كقاؿ رسوؿ (ْ)
كالعاجز من أتبع نفسو ىواىا كٛبُب ، الكيس من داف نفسو كعمل ٤با بعد ا٤بوت))  اهلل 

حاسبوا أنفسكم قبل أف )) :كقاؿ عمر . حاسبها: كمعُب داف نفسو (ٓ) ((على اهلل األماين
كقاؿ أبو عبيدة عامر  (ُ) ((كتأىبوا للعرض األكر على اهلل تعأب، قبل توزنواكزنوىا ، ٙباسبوا
 أال رب مكـر لنفسو كىو ٥با مهْب، أال رب مبيض لثيابو مدنس لدينو)) : بن ا١براح

                                                           

 .ٕٗ-ّٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ُ)
 .ِّٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 ُٗٔ اآليةاألعراؼ:  سورة (ّ)
 ٗٓ/ُٗ اآليةمرًن:  سورة( ْ)
 .ّٖٔ/ ْ، ِْٗٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث، ( ٓ)
حاسبوا أنفسكم قبل أف ٙباسبوا كزنوا أنفسكم قبل أف توزنوا كتزينوا »أخرجو ابن أيب شيبو ُب مصنفو: بلفظ آخر ( ُ)

 .ٕٗ/ ٕ، «ر، يـو تعرضوف ال ٚبفى منكم خافيةللعرض األك
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فلو أف أحدكم عمل من السيئات ما بينو ؛ بادركا السيئات القدٲبات با٢بسنات ا١بديدات
 .(ُ) ((نلعلت فوؽ سيئاتو حٌب تقهرىكعلم حسنة ، كبْب السماء

إف أماين ا٤بغفرة قد لعبت بأقواـ حٌب خرجوا من الدنيا : -رٞبو اهلل  -كقاؿ ا٢بسن البصرم 
كإياكم كىذه األماين فإهنا أكدية : كقاؿ أيضا. ( من األعماؿ الصا٢بة: يقوؿ) (ِ)مفاليس
 .( ا٢بمقى) النوكى أم

إال كقيد ذلك بقيود ، كا٤بغفرة ُب كصفو لنفسو بذلك كاعلم أف اهلل تعأب ٓب يذكر الرٞبة
، (ّ)   چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ: كشرطو بشرائط مثل قولو تعأب

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   چ: كقولو تعأب

چ﮺   ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿
كما كجد منها مطلقا فيحمل على ، ك٫بو ذلك من اآليات(ْ)

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       چ: من قائل كرًن كقد قاؿ عز، ا٤بقيد منها

چى  ى  ائ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ: كقاؿ تعأب، اآلية(ٓ)

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
فقد علم كتبْب أف الرجاء ببل عمل كال ، (ٔ)

 (ٕ)(( ىػا كمع ذلك العمل كالسعي رجاء كحسن تن. سعي غركر كأماين
ا١باىلْب من تزيده ا٤بعرفة بسعة رٞبة اهلل جرأة على أجهل )) : اإلماـ ا٢بدادكمن ًحكم 
مثل الذم  )) :قاؿ كىذا مثاؿ يذكره اإلماـ ا٢بداد ٢باؿ من يذنب ليتوب  (ُ) ((معاصيو

إ٭با ينبغي أف ٰبَبز . كما ىكذا ينبغي! مثل الذم يدنس بدنو كثيابو ليغتسل، يذنب ليتوب

                                                           

 .ُُٔ/ ٕأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو: ( ُ)
بالعمل،   كالتوثق الوجل الدنيا، أيب بابن ا٤بعركؼ القرشي األموم البغدادم اهلل عبد بكر أخرجو ابن أيب الدنيا: أبو( ِ)

 ؛ٗبعُب آخر.ِٕـ، ص ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، ُالرياض، ط – الوطن دار: سلماف، الناشر آؿ حسن مشهور ٙبقيق
 ِٖ اآليةطو:  سورة( ّ)
 ُِٖ اآليةالبقرة:  سورة( ْ)
 ُِ اآليةا١باثية:  سورة( ٓ)
 ِٖ اآليةص:  سورة( ٔ)
 . َِْ-ِّٖا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص  ( ٕ)
 .ُٖا٢بداد: ا٢بكم لئلماـ ا٢بداد، ص  ( ُ)
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كاف الواجب عليو التنظ  ُب ،  كالسهوٍب إف كقع ٕبكم الغفلة ، من الدنس ما استطاع
 يذكر اإلماـ ا٢بداد شرحان ٢بديث الذنوب مع بياف ا٢بكم من ذلك فيقوؿ ك .(ُ) ((ا٢باؿ
: (( يعُب أنك  (ِ) ((فيستغفركف فيغفر ٥بم، تذنبوا ٣بلق اهلل قوما يذنبوفلو ٓب )) ُب حديث

ٓب يكن من ا٢بكم ُب  كلو، فللو فيو حكم، الكوفكال تنكر كجوده ُب ، ال تتقصد ذلك
فهو ، أك تقصد فعلو، كمن أنكر كجوده، ليكوف الناس درجات بعضهم فوؽ بعضإال ، ذلك

يغيوص اإلماـ ا٢بداد ُب دقائق مشاعر ك .(ّ) ((كىو كمن يتقصد شرب السم، عاص فاسق
 فيقوؿبالنظر ُب عواقبها القلب كما يداخلو اثناء عمل الطاعة كا٤بعصية كيعاِب ىذه ا٤بداخلة 

: ((فانظر إف شئت ُب بدايتها الٍب كانت ٕبوؿ اهلل كقوتو كحسن ، إذا عملت الطاعة
كإف شئت نظرت ُب هنايتها . كيبقى شهود ا٤بنة هلل تعأب، كبذلك ينتفي اإلعجاب، توفيقو

كإذا . كاألكؿ أًب.   ا٤بداكمةكعنده تعظم الرغبة كٚب، كحسن ا٤بآب، الٍب ىي جزيل الثواب
فيدعوؾ ذلك إٔب ، فإياؾ أف تنظر إٔب بدايتها الٍب ىي التقدير، ا٤بعصيةكقعت منك 

كلكن ينبغي أف تنظر ُب هنايتها الٍب ىي أليم . كىو أعظم من ا٤بعصية، االحتجاج على اهلل
 (ْ) ((كتعظم الرىبة، كعنده تبادر إٔب التوبة، العقاب
 :وحديث النفس، وساوس الصدرالتعامل مع : اخامس
  (ُ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ چ: سبحانو كتعأباهلل قاؿ 

ۇ  ۇ   ۆ  چ: يعِب قولو سبحانو كتعأب، نسختها اآلية الٍب بعدىا: قاؿ ابن عمر

 : كقاؿ جل ذكره. رضي اهلل عنهما كأيب ىريرة، كمثلو عن ابن عباس(ِ) چۆ  ۈ  ۈ

فيكلفكم ما ، ُب أحكامو ٓب يضيق عليكم: أم(ُ) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲ چ
إف اهلل سبحانو كتعأب ٘باكز عن أمٍب ما )) :قاؿ، عن النيب ، عن أيب ىريرةك . تعجزكف عنو

                                                           

 .ُٗص ا٢بداد: ا٢بكم لئلماـ ا٢بداد:(ُ)
  (لو ٓب تذنبوا لذىب اهلل بكم، ك١باء بقـو يذنبوف، فيستغفركف اهلل فيغفر ٥بم: بلفظ ) صحيحو مسلم ُب أخرجو   (ِ)

 .َُِٔ/ْ، ِْٕٗ، رقم ا٢بديث باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة
 .ٖٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 .ُٗا٢بداد: ا٢بكم لئلماـ ا٢بداد، ص ( ْ)
  ِْٖاآلية: البقرة: سورة (ُ)
   ِٖٔاآلية: البقرة: سورة ( ِ)
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جاء ناس من : قاؿ، عن أيب ىريرةك . (ِ) ((كسوست بو أنفسها ما ٓب تتكلم أك تعمل بو
كقد : قاؿ، إنا ٪بد ُب أنفسنا ما يتعاتم أحدنا أف يتكلم بو: فسألوه أصحاب النيب

 (ّ) ((ذاؾ صريح اإلٲباف: قاؿ، نعم: قالوا كجدٛبوه
معناه أف صريح اإلٲباف ىو الذم ، ذلك صريح اإلٲباف: قولو: (ْ)قاؿ أبو سليماف ا٣بطايب

كليس معناه أف الوسوسة ، كالتصديق بو، ٲبنعكم من قبوؿ ما يلقيو الشيطاف ُب أنفسكم
فكي  يكوف إٲبانا ، تتولد من فعل الشيطاف كتسويلوكذلك أهنا إ٭با ، نفسها صريح اإلٲباف

ا٢بمد هلل الذم رد كيده إٔب ) :قاؿ، أهنم ٤با شكوا إليو ذلك: كركم ُب حديث آخر. صرٰبا
 .(ٓ)( الوسوسة
، كتبلكتو للقرآف، ألشياء على اإلنساف ُب حاؿ صبلتومن أضر ا )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ

، ديث النفس با٤باضيات كا٤بستقببلتكح، ككثرة ا٣بواطر، كساكس الصدر، كذكره هلل تعأب
كما ىو ، عليو حقيقة ىذه العبادات كمعناىاكإذا استغرؽ القلب ُّا كأمعن فيها أفسدت 

ّب حالو كحاؿ من ٓب يقم ُّا فيص، عليو صورة العبادة كالظاىرة منهاكرٗبا تفسد ، ا٤براد منها
كالقياـ ، يهتم لو كٯبربو ٩بن يهمو أمر دينوكما يعرؼ ذلك من ،  أك أسوأ حاال منو، أصبل
 .تور خكالسعي آل، ٕبق ربو

ٍب إف كانت تلك ا٣بواطر كأحاديث النفس بطاعات ال تعلق ٥با ٗبا ىو فيو فذلك من خداع 
كإف كانت بأمور من ، كتركٯبو الشر ُب معرض ا٣بّب، سافالشيطاف كتلبيسو على اإلن

                                                                                                                                                                      

 ٖٕاآلية: ا٢بج: سورة ( ُ)
 أسد سليم حسن ٙبقيق ،ا٢بميدم مسند ا٢بميدم، الزبّب بن اهلل عبد بكر أخرجو ا٢بميدم ُب مسنده: أبو( ِ)

 .ِٓٗ/ِ، َُِٕـ، رقم ا٢بديث  ُٔٗٗ، ُسوريا، ط – السقا، دمشق دار: الداراين، ، الناشر
 .ُُٗ/ُ، ُِّ، رقم ا٢بديث باب بياف الوسوسة ُب اإلٲباف كما يقولو من كجدىاأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ّ)
عبيد القاسم بن سبلـ علما  بأيبعصره  ُبكاف يشبو   يالبستى ا٣بطايب( أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم أبو سليماف ْ)

بابو، كلو معآب  ُباللغة: كتاب غريب ا٢بديث، كىو غاية  ُبكأدبا، كزىدا ككرعا، كتدريسا كتأليفا. كمن مشهور كتبو 
بست،  ُبمات ا٣بطاىب  ، ككتاب الشجاج، كغّب ذلك.البخارمشرح  ُبشرح سنن أىب داكد، كأعبلـ السنن  ُبالسنن 
 ا٤بكتبة :النحاة، الناشر أنباه على الركاة إنباه، القفطي يوس  بن علي ا٢بسن أبو الدين ٝباؿ  .حدكد سنة أربعمائة ُب

 .َُٔ/ُ، ىػ ُِْْ، ُالعنصرية، بّبكت، ط
 .َُٕ/ ُالسنة،  البغوم: شرح ( ٓ)
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اصي كالسيئات كاف ذلك كانت بأمور أخرل من ا٤بعكإف  ، ا٤بباحات كاف ذلك أنزؿ كأسفل
 .كرٗبا يصد العبد بسببها عن حضرة اهلل تعأب كيكوف من ا٤بمقوتْب كا٤ببعدين، أسوأ كأقبح

، كال ٱبل نفسو كأحاديثها ككساكسها الٍب ال خّب فيها، فليحذر العبد من ذلك كل ا٢بذر
ېئ   ېئ  ېئ  چكيتلو كتابو العزيز ، تعأب يذكره كيناجيو كيصلي لوجهوكىو بْب يدم اهلل 

چىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئ
ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ كقاؿ تعأب (ُ)

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ﮲    ﮳    ہ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ

چ﮴
ا٣بواطر  )) :يبْب حكم ا٣بواطر الغّب أختيارية فيقوؿ كاإلماـ ا٢بداد (ّ) ((ىػا (ِ)
كإ٭با على ، (ْ)فقد حصل مثل ذلك لسيدنا عمر يـو ا٢بديبية، االختيارية ال تضرغّب 

ايضان ُب  قاؿك (ٓ)ما عليو ُب ذلك شيء ، كما كراءه فأمره إٔب اهلل، ما فيو اختيارهاإلنساف 
كىو أمر كاضح كبيانو ، من حيث ا٤بؤاخذة ُّا، ُب ا٣بواطر)): شأف ا٤بؤاخذة بتلك ا٣بواطر

أف ا٣باطر ما داـ مَبددا خّبا كاف أك شرا ال يَبتب عليو ثواب كال ، اإلٝباؿعلى سبيل 
 (ُ) ((ذلك تتوجو اَّازاة عليو من جنسوعقاب حٌب يقع ا١بـز كالتصميم فعند 

كإذا آنست من نفسك )) :  يذكر فيو فن القيادة للنفس فيقوؿ  ئلماـ ا٢بدادىذا ملمح لك 
كىو أف ، فقدىا إليها بزماـ الرجاء؛ كتثاقبل عن ا٣بّبات، الطاعات أيها ا٤بريد تكاسبل عن

                                                           

 ٔ اآلية( العنكبوت: ُ)
 ّٔ -ّٓ اآلية( فصلت: ِ)
 .ُِْا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، الفصل الرابع كالثبلثوف، ص ( ّ)
حدثِب أبو كائل، قاؿ: كنا بصفْب، فقاـ  حبيب بن أيب ثابت قاؿ:يث حدكما جاء ُب صحيح البخارم، من ( ْ)

سهل بن حني ، فقاؿ: أيها الناس اهتموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو ا٢بديبية، كلو نرل 
فقاؿ: « . بلى»قتاال لقاتلنا، فجاء عمر بن ا٣بطاب، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ألسنا على ا٢بق كىم على الباطل؟ فقاؿ: 

، قاؿ: فعبلـ نعطي الدنية ُب ديننا، أنرجع ك٤با ٰبكم اهلل بيننا «بلى»قتبلنا ُب ا١بنة كقتبلىم ُب النار؟ قاؿ:  أليس
، فانطلق عمر إٔب أيب بكر فقاؿ لو مثل ما قاؿ «يا ابن ا٣بطاب، إين رسوؿ اهلل، كلن يضيعِب اهلل أبدا»كبينهم؟ فقاؿ: 

ؿ اهلل، كلن يضيعو اهلل أبدا، فنزلت سورة الفتح فقرأىا رسوؿ اهلل صلى اهلل للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ: إنو رسو 
 .َُّ/ ْ «نعم»عليو كسلم على عمر إٔب آخرىا، فقاؿ عمر: يا رسوؿ اهلل، أكفتح ىو؟ قاؿ: 

 .ٕٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
 .ٕٔا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ُ)
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، كالرٞبة كالرضواف، كالنعيم ا٤بقيم، تذكر ٥با ما كعد اهلل بو العاملْب بطاعتو من الفوز العظيم
 .كعند عباده، كالعز كالرفعة كالشرؼ كا٤بكانة عنده سبحانو، كا٣بلود ُب فسيح ا١بناف

فردىا عنها بسوط ؛ أك التفاتا إٔب السيئات، لفاتكإذا أحسست من نفسك ميبل إٔب ا٤بخا
كا٣بزم ، كىو أف تذكرىا كتعظها ٗبا توعد اهلل بو من عصاه من ا٥بواف كالوباؿ، ا٣بوؼ
 .كالطرد كا٢برماف كالصغار كا٣بسراف، كالنكاؿ

، من االستهانة بشأف ا١بنة كالنار -ا٤بغالْب-كإياؾ كالوقوع فيما كقع فيو بعض الشاطحْب 
كأف ، كاسألو أف يدخلك جنتو، كاعمل هلل ألنو ربك كأنت عبده. ما عظم اهلل كرسولوعظم ك 

 .يعيذؾ من ناره بفضلو كرٞبتو
كال تنفعو ، إف اهلل سبحانو كتعأب غِب عنك كعن عملك: -لعنو اهلل -كإف قاؿ لك الشيطاف

العمل كلكن أنا فقّب إٔب فضل اهلل كإٔب ، فقل لو صدقت؛ كال تضره معصيتك، طاعتك
بذلك أخرين ريب ُب كتابو العزيز كعلى لساف ، كالطاعة تنفعِب كا٤بعصية تضرين، الصاّب

 ٧بالة تصّب إٔب فإنك ال؛ إف كنت سعيدا عند اهلل: فإف قاؿ لك. رسولو صلى اهلل عليو كسلم
كإف كنت شقيا عنده فسوؼ تصّب إٔب النار كإف أنت ، كنت طائعا أك عاصيا ا١بنة سواء
كذلك ألف أمر السابقة غيب ال يطلع عليو إال اهلل كليس ألحد ، بل تلتفت إٔب قولوف؛ مطيعا

كما بْب ا٤بطيع كبْب ا١بنة إال ، كالطاعة أدؿ دليل على سابقة السعادة، من ا٣بلق فيو شيء
كما بْب العاصي كبْب النار إال ، كا٤بعصية أدؿ دليل على سابقة الشقاء، أف ٲبوت على طاعتو

 (ُ) ((ىػا معصيتو أف ٲبوت على
 :لن يدخل أحد الجنة بعملومفهوم حديث : سادسا

رًن كال أنو ال يثبت بالعقل ثواب كال عقاب كال إٯباب كال ٙب: اعلم أف مذىب أىل السنة
كمذىب أىل السنة ، ت ىذه كلها كال غّبىا إال بالشرعكال تثب، غّبٮبا من أنواع التكلي 

 كالدنيا كاآلخرة ُب سلطانو ، بل العآب ملكو، شيء تعأب اهللعأب ال ٯبب عليو أف اهلل ت: أيضا
كأدخلهم النار كاف عدال منو ، و عذب ا٤بطيعْب كالصا٢بْب أٝبعْبفل، يفعل فيهما ما يشاء

كاف لو   كلو نعم الكافرين كأدخلهم ا١بنة، نعمهم كأدخلهم ا١بنة فهو فضل منوكإذا أكرمهم ك 
بل يغفر للمؤمنْب كيدخلهم ا١بنة برٞبتو  ، ال يفعل ىذاأنو ، كلكنو أخر كخره صدؽ، ذلك

                                                           

 .ّّ-ُّب سلوؾ ا٤بريد، ص ا٢بداد: رسالة آدا ( ُ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

227 

كيوجبوف ، ا٤بعتزلة فيثبتوف األحكاـ بالعقلكأما . كيعذب ا٤بنافقْب كٱبلدىم ُب النار عدال منو
تعأب اهلل عن ، ٲبنعوف خبلؼ ىذا ُب خبط طويل ٥بمك ، كيوجبوف األصلح، ثواب األعماؿ

 كُب تاىر ىذه األحاديث داللة ألىل ا٢بق أنو ال. رعاخَباعاهتم الباطلة ا٤بنابذة لنصوص الش
كتلك ا١بنة ادخلوا ا١بنة ٗبا كنتم تعملوف : كأما قولو تعأب، يستحق أحد الثواب كا١بنة بطاعتو
، نةك٫بوٮبا من اآليات الدالة على أف األعماؿ يدخل ُّا ا١بالٍب أكرثتموىا ٗبا كنتم تعملوف 
ق ٍب التوفي، وؿ ا١بنة بسبب األعماؿأف دخ: بل معُب اآليات، فبل يعارض ىذه األحاديث

فيصح أنو ٓب يدخل ٗبجرد ، كقبو٥با برٞبة اهلل تعأب كفضلو، لؤلعماؿ كا٥بداية لئلخبلص فيها
. ( ُ) الرٞبة كىي من، كيصح أنو دخل باألعماؿ أم بسببها، كىو مراد األحاديثالعمل 

٭باذج يقتدل ُّا ُب كاإلماـ ا٢بداد تكلم عن ىذا ا٤بوضوع كتطرؽ إٔب ذكر األمثلة الٍب تعتر 
كلكن ، كبْب أف العمل اإلنساف احملتاج إليو كأما اهلل فغِب عنا كعن أعمالنا، العمل الصاّب

كمع ىذا ال يعتمد ، اقتضت حكمتو كعدلو أف يثيب الطائع احملسن كيعاقب العاصي ا٤بسيء
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد. كاهلل أعلمساف على العمل بل يعتمد على فضل اهلل كيتوكل عليو اإلن
، ىو الذم ٰبسن العمل هلل: الراسخ ُب العلم كاليقْب، ٍب اعلم أف ا٤بؤمن البصّب بالدين ))

. كال يعتمد على عملو كإحسانو، ٍب يعتمد على اهلل كعلى فضلو. كٯبتهد ُب ذلك بكليتو
الوص  مضى األنبياء كالعلماء كصا٢بو السل  كا٣بل  عليهم السبلـ كالرٞبة كعلى ىذا 
 .كالرضواف

كال : قالوا لن يدخل أحد ا١بنة بعملو)) :بقولو -صلى اهلل عليو كآلو كسلم-كإٔب ذلك أشار 
 .(ُ) ((كال أنا إال أف يتغمدين اهلل برٞبتو: قاؿ؟ رسوؿ اهلل أنت يا
حٌب تورمت ، كسلم ٯبتهد ُب األعماؿ الصا٢بة إٔب الغاية كالنهايةصلى اهلل عليو كآلو  ٍب كاف

كأما الذم ٯبتهد ُب األعماؿ الصا٢بة كيعتمد عليها فهو .قدماه من طوؿ القياـ بالليل
كرٗبا يبتلى ليستبْب لو عجزه كعدـ صبلحيتو لشيء من ، جرمء على ربو، معجب بنفسو

 ، الصا٢بات لوال فضل اهلل كرٞبتو
                                                           

 .ُُٔ/ُٕالنوكم: شرح صحيح مسلم،   (( ُ
كال أنا، »قالوا: كال أنت يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: « لن ينجي أحدا منكم عملو»أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ ( ُ)

باب القصد  «إال أف يتغمدين اهلل برٞبة، سددكا كقاربوا، كاغدكا كركحوا، كشيء من الد١بة، كالقصد القصد تبلغوا
 .ٖٗ/ ٖ، كا٤بداكمة على العمل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8151&idto=8159&bk_no=53&ID=1312#docu
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ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ   چ: عأبكما قاؿ ت

 (ُ). چ ڄ  ڄ  ڃ
يا عبدم : فإذا كاف يـو القيامة يقوؿ اهلل لو، أف عابدا عبد اهلل ٟبسمائة سنة: ككما بلغنا

فيأمر اهلل بو فيحاسب على نعمة البصر ! بل بعملي، يا رب: فيقوؿ. ادخل ا١بنة برٞبٍب
أدخلِب ! يا رب: فيقوؿ؛ بو إٔب النار فيأمر، كتبقى عنده نعم اهلل كثّبة، عبادتوفتستغرؽ ٝبيع 
 :فقد تهر أنو ال بد من أمرين. (ِ)بو إليها كيثِب عليو كٲبدحو جل كعبل فيأمر، ا١بنة برٞبتك
 .االعتماد على اهلل دكنو: كالثاين. إصبلح العمل: أحدٮبا

بك ال : حيث يقوؿ ُب ذلك، كما أحسن ما قالو الشيخ ٧بي الدين عبد القادر ا١بيبلين 
كال بد من العمل امتثاال ألمر ، يعِب أننا ال نصل بالعمل دكف فضل اهلل. كال بد منك، نصل
 .اهلل

كمػن ، مػن تػن أنػو بالعمػل يصػل فهػو مػتعن: -رٞبػو اهلل تعػأب-كقاؿ الشيخ أبو سعيد ا٣بػراز 
ىػػػو الػػػذم ال : كا٤بتمػػػِب، يعػػػِب أف يصػػػل إٔب اهلل - (ّ)بػػػدكف العمػػػل يصػػػل فهػػػو مػػػتمن تػػػن أنػػػو

كذلػػك غػػركر كٞباقػػة ال يصػػح منػػو االتكػػاؿ علػػى اهلل ، يعمػػل كيػػزعم أنػػو متكػػل علػػى فضػػل اهلل
إف أمػاين : -رٞبػو اهلل  -لبصػرم اقػاؿ ا٢بسػن ك . كعلى فضلو إال مع العمػل الصػاّب كمػا تقػدـ

 (ُ). من األعماؿ الصا٢بة: أم حٌب خرجوا من الدنيا مفاليس بأقواـا٤بغفرة قد لعبت 
 .(ِ)كإف ا٤بنافق ٝبع إساءة كأمنا، إف ا٤بؤمن ٝبع إحسانا كخوفا: كقاؿ أيضا
لتعرضو بإساءتو ؛ ألف ا٣بوؼ بصاحب اإلساءة أليق، كذلك عجيب جدا :(ّ)قلت 

 كلكن ، بصّبتوكعمى عْب ، كإ٭با أمن مع اإلساءة النتكاس قلبو، لسطوات اهلل

                                                           

 ُِ اآلية النور:  سورة (ُ)
 .ُّْ/ ٔاإلٲباف،  أخرجو البيهقي: شعب( ِ)
 سّبة ُب نبوية كشريعة ٧بمدية طريقة شرح ُب ٧بمودية ىذا القوؿ ينسب لئلماـ علي انظر ابن عثماف، بريقة( ّ)

 .ُِْ/ِأٞبدية، 
 ( من ىذه الرسالة . ُِٗسبق ٚبرٯبو:  من )ص  ( ُ)
 كيليو الزىد اهلل، عبد أبو ا٤برزكم كاضح بن ا٤ببارؾ بن اهلل أخرجو ابن ا٤ببارؾ: بلفظ ٝبع إحسانا كشفقة، عبد( ِ)

 .َّٓبّبكت، ص – العلمية الكتب دار: ، الناشر األعظمي الرٞبن حبيب: ٙبقيق ،الرقائق
 ىذا من كبلـ اإلماـ ا٢بداد . (ّ)
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ككن لنا ، اللهم اىدنا (ُ) چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ چ
، كتوفنا مسلمْب، فقد فوضنا إليك أمرنا، ك ترضى بو عنا، يا ربنا كليا مرشدا إٔب ما ٙببو منا

، طاعتوكليعلم أف حق اهلل على عباده كلزـك )) : قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ِ) ((كأ٢بقنا بالصا٢بْب
كخدمتهم لو من األمور الٍب ال يستطيع أحد من العباد أف يقـو ، ككجوب عبادهتم إياه

حٌب ، كاجتهد كجد كمشر، كلو بلغ ُب الطاعة كالعبادة ما عسى أف يبلغ، بالبعض منها
فليعَبؼ العبد بتقصّبه عما ٯبب عليو القياـ بو ، يستوُب إمكانو كيستفرغ استطاعتو ككسعو

كال يعجب بنفسو كال ، كليعَبؼ ٗبنة اهلل عليو فيما كفقو لو من طاعتو كخدمتو، ومن عبادة رب
كقد قاؿ عز من قائل ؛ كٱبسر من حيث يأمل الربح، بعملو فيهلك من حيث يرجو النجاة

 .(ّ) چىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث چ: عظيم

كال أنا إال : قاؿ؟ اهللكال أنت يا رسوؿ : قيل، لن يدخل ا١بنة أحد بعملو :قاؿ رسوؿ اهللك 
، أف يتغمدين اهلل برٞبتو ىذا مع ما كاف عليو صلى اهلل عليو كسلم من هناية ا١بد كالتشمّب

مع ما لو من ا٤بكانة كا٤بنزلة ، ُب عبادة اهلل حٌب قاـ من الليل إٔب أف تورمت قدماه كاالجتهاد
صلوات اهلل ، صفيائو ا٤بقربْبكأ، عند اهلل الٍب ال يساكيو فيها أحد من عباد اهلل ا٤بكرمْب

، كحديث الرجل العابد الذم عبد اهلل ٟبسمائة سنة ُب ا١بزيرة. كسبلمو عليو كعليهم أٝبعْب
فيقوؿ بل ، يا عبدم ادخل ا١بنة برٞبٍب) :فيقوؿ لو سبحانو كتعأب، كأنو يوق  بْب يدم اهلل

عباداتو ٟبسمائة عاـ  فيحاسب بنعمة البصر فتستغرؽ ٝبيع، فيأمر اهلل بو، بعملي يا رب
أدخلِب ا١بنة ، يا رب: فيقوؿ، فيأمر اهلل بو سبحانو إٔب النار، كتبقى نعم اهلل عليو كثّبة

 .كُب ا٢بديث طوؿ( اهلل بو سبحانو إٔب ا١بنة برٞبتو برٞبتك فيأمر
كعلى كل حاؿ كُب  ، كباطنا كتاىرا، أف الفضل هلل عليو أكال كآخرا، فليعلم العبد ا٤بتعبد هلل

 ،كليعَبؼ با٤بنة لو كالنعمة، ككيفما تقلبت بو األحواؿ فليحمد اهلل كيشكره، كل موطن
، كلو بلغ من ذلك ما بلغ، كمن العبادة كا٣بدمة، كبالقصور كالتقصّب عما ٯبب لو من ا٢بق

أف هلل مبلئكة منذ خلقهم اهلل تعأب كىم ُب ) :كقد بلغنا. كانتهى فيو إٔب ما عسى أف ينتهي

                                                           

 ُٕاآلية الكه :  سورة (ُ)
 .ِٖ-ّٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)
  َِاآلية النور:  سورة (ّ)
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فإذا كاف ؛ كالساجد ال يرفع إٔب يـو القيامة، كالراكع ال يسجد، منهم القائم ال يركع، عبادتو
األثر ُب ( ما عبدناؾ حق عبادتك. سبحانك: كقالوا، ذلك اليـو رفعوا رؤكسهم إٔب رُّم

 .(ُ)ذلك ُّذا ا٤بعُب أك قريب منو
حاضر القلب ال ، كعلى ا٤بشغوؿ بعبادة اهلل تعأب أف يكوف ُب عبادتو خاشعا هلل كخاضعا

كمشغوؿ القلب ٕبديث النفس ُب ، كال يكوف مشغوؿ الظاىر بعبادتو تعأب، يغفل عن اهلل
، فيكوف بذلك سيئ األدب مع ربو حيث يعبده؛ أمور الدنيا كأحواؿ ا٤بعاش كذكر الناس

إف اهلل ال ينظر إٔب صوركم )) :كُب ا٢بديث، كٔبسمو دكف قلبو، كيعمل لو بظاىره دكف باطنو
 .(ِ) ((كلكن ينظر إٔب قلوبكم، كأعمالكم

كقلة التأين حٌب ال يتمكن مع ذلك من إعطاء ، ككذلك ٰبذر من العمل مع العجلة فيو
كال ، مثل الذم ال يرتل ُب قراءتو كال يتدبر، العبادة حقها من كاجب أك مسنوف متأكد
قراءتو صلواتو ك فبل ٰبصل بسبب ذلك من ؛ يطمئن ُب ركوعو كاعتدالو كسجوده كجلوسو

؛ كرٗبا تبطل العبادة بسبب ذلك من أصلها إذا أخل منها بواجب، على طائل كال نافع
 .(ُ)(( ىػا فيخرج منها مأزكرا غّب ٧بمود كال مأجور، فيكوف قد تلبس بعبادة غّب صحيحة

نفاؽ كما أف الطاعات تزيد اإلٲباف ككضع منهجا لكأكد اإلماـ ا٢بداد أف ا٤بعاصي تزيد ا
 كأما )) :جيدا للعاصي إذا عصى ربو كي  يرجع إليو كال يغَب باألماين قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

كما قاؿ النيب عليو ،  كارتكاب احملرمات، ترؾ الواجبات من: النفاؽ فزيادتو باألعماؿ السيئة
كإف ٓب ، فإف تاب صقل قلبو، قلبو نكتة سوداءمن أذنب ذنبا نكت ُب )) :الصبلة كالسبلـ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ          چ ڃ چفذلك الراف الذم قاؿ تعأب  (ِ) ((زاد ذلك حٌب يسود قلبو؛ يتب

                                                           

إف هلل ُب ٠باء الدنيا مبلئكة خشوعا ال يرفعوف رءكسهم حٌب تقـو الساعة، أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ ( ُ)
 .ّٗ/ّ، َِْٓرقم ا٢بديث فإذا قامت الساعة رفعوا رءكسهم ٍب قالوا: ربنا ما عبدناؾ حق عبادتك، 

باب ٙبرًن تلم  «إف اهلل ال ينظر إٔب صوركم كأموالكم، كلكن ينظر إٔب قلوبكم كأعمالكم»أخرجو مسلم: بلفظ ( ِ)
 .ُٕٖٗ/ْ، ِْٔٓ، رقم ا٢بديث ا٤بسلم، كخذلو، كاحتقاره كدمو، كعرضو، كمالو

 .ِّّ- َِّا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص  (ُ)
إذا أذنب العبد نكت ُب قلبو نكتة سوداء، فإف تاب صقل منها، فإف عاد ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ آخر أخرجو ا٢باكم ( ِ)

ىذا حديث صحيح ٓب ٱبرج  (كبل بل راف على قلوُّم)زادت حٌب تعظم ُب قلبو، فذلك الراف الذم ذكره اهلل عز كجل 
 .ْٓ/ ُ، ُب الصحيحْب
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كال يكاد ، فبل شيء أشر كأضر على اإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة من الذنوب(ُ) چڍ
ی  ی  ی  چقاؿ اهلل تعأب ، مكركه إال من جهتها وكال ينال، ٱبلص إليو سوء

چجئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب
فينبغي للمؤمن أف يكوف على هناية  (ِ)

فإنو ، ك إف أصاب منها شيئا فليبادر بالتوبة منو إٔب اهلل، كُب غاية البعد عنها، االحَباز منها
 فأكلئككمن ٓب يتب . كيعلم ما تفعلوف، كيعفو عن السيئات، تعأب يقبل التوبة عن عباده

ٍب باإلصرار عليها ، تلموا أنفسهم فعرضوىا لسخط اهلل بالوقوع ُب معصيتو، ىم الظا٤بوف
 :ككص  نفسو بذلك فقاؿ تعأب، بَبكهم التوبة منها الٍب أمرىم رُّم ُّا ككعدىم بقبو٥با

چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ چ
فتأملوا  (ّ)

ك األسرار اللطيفة الباعثة على ا٣بوؼ ، كما ٝبعت من ا٤بعاين الشريفة، رٞبكم اهلل ىذه اآلية
﮲  ﮳     ۓ  ھ  ھ  ے   ے  ۓچ، كغّب ذلك، كالرغبة كالرىبة، كالرجاء

چ     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮸  ﮹
 .(ُ) ((ىػا. (ْ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ُْ اآليةا٤بطففْب: سورة ( ُ)
 َّ اآليةالشورل: سورة ( ِ)
 ّ اآليةغافر: سورة ( ّ)
 ُْ-ُّ اآليةغافر:  سورة( ْ)
 ُٓا٢بداد: النصائح الدينية، ، ص  ( ُ)
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 :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الثاني طلبمال
 :والنهي عن المنكرالتعريف باألمر بالمعروف : أوال

كإذا كانت ، بالسوء كالشيطاف يغريو با٤بعاصي تأمره ونفس، اإلنساف كثّب النسياف كثّب ا٣بطأ
ء الذم يص  الدكا، كاآلفات كذلك يستلـز كجود الطبيبكتصيبها العلل ، األجساـ ٛبرض

فكذلك النفوس كالقلوب تصيبها أمراض الشهوات ، لتعود األجساـ إٔب اعتدا٥با، ا٤بناسب
كالشبهات فتقع فيما حـر اهلل من سفك الدماء كاستباحة الفركج كشرب ا٣بمور كتلم الناس 

كغّبىاكأكل أموا٥بم بالباطل كالصد عن سبيل اهلل كالكفر باهلل  . 
كلكثرة طبيب ا٤باىر أمراض القلوب أشد خطران من أمراض األجساـ كذلك يستلـز كجود الك 

كما ينشأ عنها من الشركر كالفساد كل  اهلل ا٤بؤمنْب بعبلج تلك األمراض  ، أمراض القلوب
 .باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

، أشرفها كأعبلىا وكاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من أ٠بى الوتائ  اإلسبلمية بل ى
هلل األمة اإلسبلمية خّب أمة كقد جعل ا، -السبلـ عليهم-كتيفة األنبياء كالرسل  وكى

مر با٤بعركؼ  كإذا عطلت األمة شعّبة األ، اس لقيامها ُّذه الوتيفة العظيمةأخرجت للن
اهلل الذين  انتشر الظلم كالفساد ُب األمة كاستحقت لعنة اهلل كقد لعن ، كالنهي عن ا٤بنكر

أصوؿ ىذا الدين أصل من فهي ، هم ىذه الشعّبة العظيمةلتعطيل، كفركا من بِب إسرائيل
 .كالقياـ ُّما جهاد ُب سبيل اهلل كا١بهاد ٰبتاج إٔب ٙبمل ا٤بشاؽ كالصر على األذل

رسالة عظيمة لذا ٯبب على من يقـو ُّا أف يتحلى باألخبلؽ الكرٲبة كيعرؼ مقاصد كىي 
كيعاملهم باللْب كاللط  لعل اهلل يهدم من ، الشرع كيدعو الناس با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة

شاء على يديوي  
كأنزؿ بو ، بعث اهلل بو الرسل، كالنهي عن ا٤بنكر موجود ُب األمم السابقة، األمر با٤بعركؼك 

. كعبادة غّبه، كأصل ا٤بنكر الشرؾ باهلل، كاإلخبلص لو، كأصل ا٤بعركؼ توحيد اهلل، الكتب
 الناس عن كينهوف، الذم ىو أعظم ا٤بعركؼ، كٝبيع الرسل بعثوا يدعوف الناس إٔب توحيد اهلل

كاإلماـ ا٢بداد توسع ُب ىذا الباب كأكرد أدلتو من  الذم ىو أعظم ا٤بنكر، الشرؾ باهلل
 .الكتاب كالسنة كعرفو كىذا بعض كبلمو
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ڱ  ڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ   چ: قولو تعأبُب )) :-رٞبو اهلل-اإلماـ ا٢بداد قاؿ

ىو الفوز بسعادة الدنيا كاآلخرة: كالفبلح(ُ) چ  ڻ  ۀ  
كأىم ، ـكأقول دعائم اإلسبل، من أعظم شعائر الدين: با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكركاألمر 

، بإٮبا٥بما تتعطَّل ا٢بقوؽي ك ، الوتائ  على ا٤بسلمْب كُّما قواـ األمر كصبلح الشأف كٌلو
 .كيظهر الباطل، كٱبفى ا٢بق  ، كتػيتػىعَّدل ا٢بدكدي 

 .عباده القياـ بوكأحب من ، عبارة عن كل شيء أمر اهلل بفعلو: والمعروف
 .كأحب من عباده تركو، كل شيء كره اهلل فعلو: والمنكر

كقد قاؿ عليو الصبلة ، كال رخصة ُب تركو، البدَّ منو، أعِب األمر كالنهي، كالقياـ بذلك
، فإف ٓب يستطع فبقلبو، ٓب يستطع فبلسانو فإف، من رأل منكم منكران فليغّبه بيده)) :كالسبلـ

من  -القلب يعُب اإلنكار ب -كليس كراء ذلك  :كُب ركاية أخرل (ِ) ((كذلك أضع  اإلٲباف
، ليس منا من ٓب يرحم صغّبنا كيوقر كبّبنا)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ اإلٲباف مثقاؿ ذرة

مرف لتأ، كالذم نفسي بيده)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ّ) ((كيأمر با٤بعركؼ كينوى عن ا٤بنكر
كلتأخذف على يد الظآب أك ليبعثن اهلل عليكم عقابان من ، عن ا٤بنكركلتنهوف ، با٤بعركؼ
فقد تػيويدٍّعى ، إذا ىابت أمٍب أف تقوؿ للظآب يا تآب)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. (ُ) ((عنده
 .كدنا ىبلكها، فقد ذىب خّبىا: كمعُب ذلك (ِ) ((منها
كألجلو أنزؿ ، الذم عليو مدار الدين كعليك باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فإنو القطب 

كتظاىرت نصوص ، كقد انعقد على كجوبو إٝباع ا٤بسلمْب، اهلل الكتب كأرسل ا٤برسلْب
 .الكتاب كالسنة على األمر بو كالتحذير من تركو

                                                           

 َُْ اآليةآؿ عمراف: سورة ( ُ)
 .ٗٔ/ ُ، ْٔرقم ا٢بديثباب بياف كوف النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف، أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ِِّ/ ْ، ُُٗٗة الصبياف، رقم ا٢بديث أخرجو الَبمذم ُب سننو: باب ما جاء ُب رٞب( ّ)
كالذم نفسي بيده، لتأمرف با٤بعركؼ، كلتنهوف عن ا٤بنكر، كلتأخذف على أخرجو الطراين ُب ا٤بعجم الكبّب: بلفظ )( ُ)

( رقم ا٢بديث يد الظآب، كليأطرنو على ا٢بق أطرا، أك ليضربن اهلل قلوب بعضكم على بعض، كليلعننكم كما لعنهم
َُِٕٔ ،َُ/ ُْٔ. 

مرجع  «إذا رأيت أمٍب هتاب فبل تقوؿ للظآب يا تآب فقد تودع منهم»أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ آخر ( ِ)
 . َُٖ/ ْسابق، 
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أف األمر ، اآلمرين بو، سطن القوامْب بالقم كإياكمكاعلموا معاشر اإلخواف جعلنا اهلل 
كقد أمر اهلل ، كأىم ا٤بهمات على ا٤بؤمن، ا٤بنكر من أعظم شعائر الدينبا٤بعركؼ كالنهي عن 

كشدد ، كحث عليو كرغب فيو، بذلك ُب كتابو كعلى لساف رسولو صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں   چ ُب تركو فقاؿ تعأب

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ: كقاؿ تعأب(ُ) چڻڻ  ڻ  ۀ

ک  گ   چ: كقاؿ تعأب(ِ) چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ    

گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  

 كقاؿ تعأب(ّ) چں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ     چ  ڃ  ڃ  چ

چ    ڌ  ڎ
من رأل منكن منكران )) :كقاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم (ْ)

 ((كذلك أضع  األٲباف، فإف ٓب يستطع فبقلبو، فليغّبه بيده فإف ٓب يستطع فبلسانو
كقاؿ (ُ)

هنوا عن ا٤بنكر قبل أف تدعوا فبل امركا با٤بعركؼ ك ، يا أيها الناس)) :عليو الصبلة كالسبلـ
، كال يقرب أجبلن ، األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ال يدفع رزقان  إف، (ِ) ((يستجاب لكم

كالرىباف من النصارل ٤با تركوا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، كأف األحبار من اليهود
أفضل )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. (ّ) ((ٍب عيم وا بالببلء، لعنهم اهلل على لساف أنبيائهم

 ((سلطاف جائر ا١بهاد كلمة حق عند
 :كسئل صلوات اهلل عليو عن خّب الناس فقاؿ (ْ)

                                                           

 َُْ: اآليةآؿ عمراف: سورة ( ُ)
  َُُاآلية: آؿ عمراف: سورة ( ِ)
 ُٕاآلية: التوبة: سورة ( ّ)
 ٕٗ - ٖٕاآلية: ا٤بائدة: سورة ( ْ)
 ( من ىذه الرسالة .َِّسبق ٚبرٯبو:  من )ص  (ُ)
 .ُِّٕ/ ِ، ََْْ، رقم ا٢بديث باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ِ)
 .ٓٗ/ِ، ُّٕٔأخرجو الطراين ُب األكسط: رقم ا٢بديث ( ّ)
 ، ُِْٕ، رقم ا٢بديث جائرباب ما جاء أفضل ا١بهاد كلمة عدؿ عند سلطاف أخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ْ)
 ْ /ُْٕ . 
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 ((كآمرىم با٤بعركؼ كأهناىم عن ا٤بنكر، كأكصلهم للرحم، أتقاىم للرب)) 
كبلغنا أفَّ اهلل (ُ)

أعما٥بم كأعماؿ األنبياء غّب أهنم كانوا ال يغضبوف ، تعأب عذَّب قرية فيها ٜبانية عشر ألفان 
 .(ِ)هلل

أف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ال رخصة ألحد ُب تركهما عند القدرة  فقد تبْب كاتضح
كغّب معظم ٢برماتو كما ، كأف من أضاع ذلك كتساىل فيو فهو متهاكف ٕبق اهلل، كاإلمكاف
كطمعان ، سكوتو رغبة ُب الدنيا فإف كاف. كقد ضع  إٲبانو كقلَّ من اهلل خوفو كحياؤه، ينبغي

كضع  جاىو عند من أمره أك ، كٱبشى أنو إذا أمر أك هنى سقطت منزلتو، ُب ا١باه كا٤باؿ
فأما إذا سكت . كتعرض بسكوتو لسخط ربو كمقتو، فقد عظم إٜبو، هناه من العصاة كالظلمة

فقد ٯبوز لو ، عن األمر كالنهي لعلمو أنو ٰبصل لو إذا أمر أك هنى مكركه ُب نفسو أك مالو
كلو أمر كهنى . ركه الذم ٰبصل لو شديدان كلو كقع تاىرالسكوت إذا ٙبقق ذلك ككاف ا٤بك

كإيثاره على ، ككاف ذلك منو دليبلن على ٧ببة اهلل، كثواب جزيل، مع ذلك كاف لو أجر عظيم
ې  ې    ې  ې    چ: كما قاؿ تعأب،  كعلى هناية ا٢برص على نصرتو لدينو، نفسو

چ    ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ۇئى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ
كما أحسن حاؿ  (ُ)

! كهنيو عن معصيتو، كأمره بطاعتو، العبد إذا ضرب أك حبس أك شتم بسبب قيامو ٕبقوؽ ربٍّو
كما ىو منقوؿ ُب ،  كالعلماء العاملْب، كاألكلياء الصا٢بْب، ذلك دأب األنبياء كا٤برسلْب

، نصرة الدينكال خّب ُب ا١بنب كالضع  ا٤بانعْب من ، كمعركؼ من سّبىم كآثارىم، أخبارىم
فإف الغضب هلل كالغّبة عند . لردىم إٔب طاعة اهلل رب العا٤بْب، ك٦باىدة الظا٤بْب كالفاسقْب

 كاشتهركا، كبذلك كصفوا، شأف األنبياء كالصديقْب، كارتكاب نواىيو كزكاجره، ترؾ أكامره
انتهك فإذا ، كاف ال يغضب لنفسوالصبلة كالسبلـ  أنو عليو : كما كرد ُب ا٢بديث،  كعرفوا

ككما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب حقٍّ ، حرمات اهلل تعأب ٓب يقم لغضبو شيء شيء من
 .( ِ)  ((كمالو ُب الناس من صديق، قولو ا٢بق)) :عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو

                                                           

 ،ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر ،الدنيا أيب بابن ا٤بعركؼ ٧بمد بن اهلل عبد بكر أخرجو ابن أيب الدنيا: أبو( ُ)
 .ٓٔـ، ص ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، ُاألثرية، السعودية، ط الغرباء مكتبة: الناشرالشبلحي،  عايض بن صبلح: ٙبقيق
 . َِّ/ ِالغزإب: إحياء علـو الدين،  ( ِ)
 ُٕ اآليةلقماف: سورة ( ُ)
 .ِّْ/ِ(  الغزإب: إحياء علـو الدين، (ِ
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ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     چ: كقاؿ تعأب ُب كص  أحبابو من ا٤بؤمنْب

چ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷
ا٤بؤمن الكامل ال يقدر أف ٲبلك نفسو عند فتبْب أف  (ُ)

كأما ا٤بنافق . مشاىدة ا٤بنكرات حٌب يغّبىا أك ٰباؿ بينو كبْب ذلك ٗبا ال طاقة لو على دفعو
أنفسهم باألعذار الركيكة الٍب ال  كعذركافإذا رأكا ا٤بنكرات تعللوا ، كمن ضع  إٲبانو جدان 

كتراىم إذا شتموا أك تلموا  -عليو كآلو كسلَّم صلَّى اهلل-تقـو ُّا حجة عند اهلل كعند رسولو 
كمن فعل معهم ذلك ٱباصمونو . بشيء من أموا٥بم يقوموف أًب القياـ كيغضبوف أشد الغضب

كأف ا٤بؤمنْب الصادقْب على العكس . ا٤بضيعْب ٢بقوؽ اهلل تعأب، كيصارمونو الزماف الطويل
 ،من عصى اهلل كترؾ أمرهكيقاطعوف ، يغضبوف هلل كال يغضبوف ألنفسهم، من ذلك
فانظركا الفرؽ ، ف كيتجاكزكف عمن تلمهم أك شتمهمكيصفحو ، مونو إذا ٓب يقبل ا٢بقكيصار 

ھ  ھ  ھے   چك ، كأقومهم طريقان ، ككونوا مع أحسنهم فريقان ، ما بْب الفريقْب

چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹    
 .(ّ) ((ىػا  (ِ)

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       چكلئلماـ ا٢بداد فهم ُب  تفسّب قولو تعأب 

چں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
: كىٍلتىكين مٍّنكيٍم أيمَّةه )):تعأب قولوُب :  قاؿ(ُ)

وة إٔب ذلك كالدع، كالطاعة األماف، ِب ا٣بّب على ا١بملةعكىو أ( يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣ٍبىٍّبً ) أم ٝباعة
من دعا إٔب ىدل  )) :كقربة إٔب اهلل عظيمة قاؿ صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم، رفيعة منزلة عند اهلل

كمن دعا إٔب . شيء كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو من غّب أف ينقص من أجورىم
كقاؿ  (ِ) ((شيء آثامهمف ينقص من أمن تبعو من غّب  آثاـضبللة كاف عليو من اإلٍب مثل 

أم ) فمن جعل الدعاء إٔب ا٣بّب. (ّ) ((الداؿ  على ا٣بّب كفاعلو)) :عليو الصبلة كالسبلـ
، دأبىو كشغلىو فقد أخذ ٕبظٍّ كافرو من مّباث رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم( الدعوة

                                                           

 ْٓ اآليةا٤بائدة: سورة ( ُ)
 ُِٖاآلية: األعراؼ: سورة ( ِ)
 .َِٓ-ِْٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ّ)
 َُْ اآليةآؿ عمراف:  سورة (ُ)
 . ََِٔ/ ْ، ِْٕٔرقم ا٢بديث باب من سن سنة حسنة أك سيئة أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ُْ/ ٓ، باب ما جاء الداؿ على ا٣بّب كفاعلوأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ّ)
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ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ كسار على سبيلو الٍب قاؿ اهلل تعأب فيها

چ  ژ ڑ   ک  ک  ک  ک   گ
فلم يكن شغلو عليو الصبلة كالسبلـ ُب ٝبيع  (ُ)

ڃ  ڃ چكما قاؿ تعأب ،  كبذلك أمره، كلذلك بعثو اهلل، بقولو كفعلو أكقاتو غّب الدعوة إٔب اهلل

چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ
فأقرب الناس من رسوؿ اهلل . (ِ)

كأكثرىم ، األمرأحرصهم على ىذا ، كاألخرةصلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم كأكالىم بو ُب الدنيا 
كالنهي عن ، ا٣بّب ا٤بفسَّر باإلٲباف كالطاعةأعِب بو الدعوة إٔب ، كأٛبهم دخوالن فيو، شغبلن بو

ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ   چ: كقولو تعأب. ضديهما اللذين ٮبا الكفر كا٤بعصية

چ ڻ  ڻ  ۀ
 (ْ) ((ىو الفوز بسعادة الدنيا كاآلخرة: كالفبلح (ّ) 

 :هماوعواقب هماومراتبترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم : اثاني
أال ، كأف يعظموىا كما عظمها اهلل، ىذه مسألة عظيمة ٯبب على أىل اإلسبلـ أف يعنوا ُّا

، فقد بْب اهلل سبحانو كتعأب أف من صفات ا٤بؤمنْب، كىي األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
كبالنساء دكف ، كىذا ليس خاصنا بالرجاؿ دكف النساء، ا٤بنكراألمر با٤بعركؼ كالنهي عن 

،  ُّذا الشيءْبمكلف، أجورالذين ٥بم ، كليس خاصنا بأىل ا٢بسبة، بل على ا١بميع، الرجاؿ
كلكن األمر عاـ للجميع للعلماء ، نو أشد كجوبنا كأعظم مسؤكليةو لك، بل يعم ا١بميع ال

كعليو قسطه ، كل منهم عليو كاجبو،  كاألمراء كالقضاةللمكلفْب ، كالصغّب كالكبّب، كالعامة
كالنهي عن احملـر ، كاعلم أف األمر با٤بعركؼ كاجب)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ، من ىذا األمر

كالنهي عن  ٍب إف األمر با٤بعركؼ. ركه مستحبكاجب كاألمر با٤بندكب كالنهي عن ا٤بك
ا٤بسلمْب سقط ا٢برج بقيامهم عن فحيث قاـ بو البعض من ، جب على الكفايةاا٤بنكر ك 
ٓب اكا٢برج كل ع اإلٍبكحيث قصركا فيو كلهم عم . كاختص الثواب بالقائمْب فقط، الباقْب

 (ُ) ((.با٤بنكر منهم يستطيع إزالتو كتغيّبه بيد أك لساف
                                                           

 َُٖ اآليةيوس : سورة ( ُ)
 ّٔ اآليةالرعد: سورة ( ِ)
 َُْ اآليةؿ عمراف: سورة آ( ّ)
 .ّٗ-ّٖا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ْ)
 .ُِٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ُ)
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كأكؿ ما ٯبب عند مشاىدة )) : ُب بياف مراتب اإلنكار للمنكر  اإلماـ ا٢بداد قاؿك 
نتقل منو إٔب افإف حصل بذلك ا٤بقصود كإال ، فقةالتعري  كالنهي بلط  كرفق كش: ا٤بنكر

كمباشرة ، ٍب إٔب ا٤بنع كالقهر باليد كغّبىا، كالغلظة ُب القوؿ كالتعني ، الوعظ كالتخوي 
 .تغيّب ا٤بنكر بالفعل

يهما فهما عامتاف كالغالب ف، كالوعظ كالتخوي ، التعري  باللط : افيرتبتاف األكلكأما ال
 .كمدعي العجز عنهما متعلل كمتعذر ُب األكثر ٗبا ال يقـو بو عذر، االستطاعة

فبل يستطيعو كيتمكن منو ُب ، كتغيّب ا٤بنكر باليد، الٍب ىي ا٤بنع بالقهر: كأما الرتبة الثالثة
كصار ال ٱباؼ ُب اهلل ، كجاىد ٗبالو كنفسو ُب سبيل اهلل، األكثر إال من بذؿ نفسو هلل تعأب

 .أك كاف مأذكنان لو ُب تغيّب ا٤بنكر من جهة السلطاف، لومة الئم
كال يعتذر ُب ، كال يقصر ُب نصرة دين اهلل، أف اإلنساف يأٌب من ذلك ٗبا يستطيع: كا٢باصل

 .إسقاط ذلك باألعذار الٍب ال يصح كال يسقط ُّا ما كجب عليو من أمر اهلل تعأب
نفسي بيده لتأمرفَّ با٤بعركؼ كلتنهوفَّ عن ا٤بنكر أك  كالذم)) :كقاؿ صلوات اهلل كسبلمو عليو

 ((ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عذابان منو ٍب تدعونو فبل يستجيب لكم
(ُ). 

ليس منا ٓب يرحم صغّبنا كيوقر كبّبنا كيأمر با٤بعركؼ كينهى )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 .(ِ) ((عن ا٤بنكر

إذا رأيت من يَبؾ معركفان أك يفعل منكران أف تعرفو بكوف ذلك معركفان أك  والواجب عليك
فإف ٓب ينزجر فعليك بتغيّبه كقهره بالضرب ، فإف ٓب يدعو فعليك بوعظو كٚبويفو، منكران 

كىذه الرتبة ال . ككسر آلة اللهو احملرمة كإراقة ا٣بمر كرد األمواؿ ا٤بغصوبة من يده إٔب أرباُّا
اف يكأما الرتبتاف األكل، هة السلطافأك كاف مأذكنان لو من ج، من بذؿ نفسو هلل يستقل ُّا إال

 .أعِب التعري  كالوعظ فبل يقصر عنهما إال جاىل ٨ببٍّط أك عآب مفرٍّط
كيكرىو ، أف يبغض فاعلو، كمن الواجب على من رأل منكران ال يستطيع تغيّبه كالنهي عنو

كيبغض ا٤بصرين ( فإف ٓب يستطع فبقلبو) :بلة كالسبلـكما قاؿ عليو الص،  كيكره فعلو بقلبو
رات كحضورىا فإف مشاىدة ا٤بنك، كعليو أف يفارؽ ذلك ا٤بوضع، على ا٤بعاصي من القرابات

                                                           

 . ّْٓ/ُْ، ُْْٓ، رقم ا٢بديث باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرالسنة،  أخرجو البغوم: شرح( ُ)
 ( من ىذه الرسالة .َِّسبق ٚبرٯبو:  من )ص( ِ)
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فعليو أف يهجره كٯبانبو ، كمن هناه عن منكر فلم ينتو كأصر على منكره. باالختيار غّب جائز
من أكثق عرل اإلٲباف )) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـكقد ، كيتوب إٔب ربو منو، حٌب يَبؾ ا٤بنكر
غضهم ُب كعليك بكراىة ا٤بعاصي ككراىة ا٤بصرين عليها كب(ُ) ((كالبغضي ُب اهلل، ا٢بب  ُب اهلل

كإذا تيلمت أك شيتمت فظهر عليك من الغضب كتغّب الوجو . اهلل كىذا كاجب كل مؤمن
كال أعظم منو عند ٠باعك ا٤بنكر ككجدت من كراىة الفعل كالفاعل ما ال يكوف مثلو 

 .(ِ) ((فتحقق أنك ضعي  اإلٲباف كأف عرضك كمالك أعز عليك من دينك، كمشاىدتو
كتكلم اإلماـ ا٢بداد عن عواقب كما يَبتب على ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 
ُّا  كحكم الشخص الذم يرل ا٤بنكر كال ينكره كضرب لنا أمثلة من األمم ا٤باضية كما حل

كال ، كقد ثبت أف الذم يشاىد ا٤بنكرات)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ٤با تركوا ىذه الشعّبة 
ضى ُّا كإف ٓب يكن حاضران ككذلك الذم ير ، القدرة شريك ألصحاُّا ُب اإلٍب ينكرىا مع
 .كإف كاف بينو كبْب ا٤بوضع الذم تعمل فيو مثل ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب بل، عندىا

كإف نزلت ، كإف ٓب يعمل بعملهم معدكد عند اهلل منهم؛ ا٤بنكر كيعاشرىم كالذم ٱبالط أىل
٥بم إف ٓب يقبلوا ٍبَّ باَّانبة كا٤بفارقة ، كال ينجو كال يسلم إال بالنهي، ُّم عقوبة أصابتو معهم

كالبغض ُب اهلل ألىل معصيتو من أكثق عيرىل ، كا٢بب ُب اهلل ألىل طاعتو، كينقادكا للحق
٤با أحدث بنو إسرائيل )) :أنو قاؿ بلغنا عن رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم كقد، اإلٲباف

فلمَّا فعلوا ، فخالطوىم بعد ذلك ككاكلوىم، األحداث هنتهم علماؤىم فلم يستجيبوا ٥بم
 (ُ) ((كلعنهم على لساف داكد كعيسى ابن مرًن، لك ضرب اهلل بقلوب بعضهم على بعضذ

أهنم ٤بَّا استحلوا االصطياد احملرَـّ عليهم يـو : الٍب كانت حاضرة البحركُب قصة أىل القرية 
كفرقة أمسكوا ، ففرقة اصطادكا كاستحلوا ما حـر اهلل عليهم: تفرَّقوا ثبلث فرؽ؛ السبت

فلما نزلت ، جوا من بْب أتهرىم بعد النهي ٥بمكفرقة فارقوىم كخر ، كهنوىم كٓب يفارقوىم
ك٪بت . وا بعملهمإلقامتهم مع أىل ا٤بعصية كإف ٓب يعمل، ككذا الثانيةالعقوبة عمَّت األكٔب 

                                                           

 .ْٖٖ/َّ،ُِْٖٓا٢بديثرقم إف أكثق عرل اإلٲباف أف ٙبب ُب اهلل، كتبغض ُب اهلل، أخرجو أٞبد: بلفظ ( ُ)
 .ّْ -ّٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ِ)
٤با كقعت بنو إسرائيل ُب ا٤بعاصي، هنتهم علماؤىم، فلم ينتهوا، فجالسوىم ُب أخرجو أٞبد ُب مسنده: بلفظ ( ُ)

ديث ( ا٢ب ٦بالسهم  ككاكلوىم كشاربوىم، فضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض، كلعنهم على لساف داكد، كعيسى ابن مرًن
ٔ /َِٓ. 
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ: كذلك قولو تعأب، الفرقة الثالثة

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 ٹ ٹ األخرل اآليةكما ُب ،  هم اهلل قردة كلعنهمفمسخ (ُ) 

عند اإلياس ، ا٤بعاصيكتكوف ا٥بجرة كاَّانبة ألىل  (ِ) چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ چ 
 (ّ) ((.من قبو٥بم للحق

 :محذورات وآداب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثالثا
ك الكػافر  فضػبل عػن ا٤بسػلم اإلسبلـ يتميز بأنو دين راقي ُب خطابو راقي ُب معاملتػو مػع العػد

أكٔب   فمػن بػاب، كل شػيء حػٌب كيػ  يقضػي أحػدنا حاجتػوكقد علمنا ديننا آداب  ، العاصي
فلؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر آداب ك٧بذكرات تكلم ، كي  يهدم النصيحة ٤بن خال 

عنهػا اإلمػاـ ا٢بػداد برقػػي ُب الطػرح كتلطػ  با٤بنصػوح كأىػػم شػيء إخػبلص الناصػح ُب قصػػده 
يحذر كل ا٢بذر من أمر كل)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿُب الكتب  ان كىذا قلما ٘بد ٥با نظّب ، كنيتو
كمػا ! عليك نفسك: كناىيو مرهآلكالقوؿ ، عن منكر من الكر كاألنفة كرد ا٢بق ىكهن ٗبعركؼ

كيكػػوف حالػػو كحػػاؿ مػػن قػػاؿ اهلل ، وؿ غضػػبو عليػػولػػُب معػػُب ذلػػك مػػن نػػزكؿ مقػػت اهلل بػػو كح
كأمػػػػػػا . (ُ) چڱ  ں  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ چ: فيػػػػػػو

كإف ريدَّ عليػػو قولػػو كػػاف أبلػػغ ُب ثوابػػو ، ذلػػكاآلمػػر بػػا٤بعركؼ كالنػػاىي عػػن ا٤بنكػػر فػػبل عليػػو مػػن 
 .فليصر كليحتسب، كأعظم ُب أجره

كليكن حالو كحاؿ من كقع أخوه ا٤بسلم ، كليكن قصده ٚبليص نفسو كٚبليص أخيو من اإلٍب
. بل أكٔب، كحرؽ أك غرؽ كىو قادر على ٚبليصو كإنقاذه،  ُب ىلكة أك كرطة من الورطات
كتل  النفوس ، لسخط رب العا٤بْب أشد كأعظم من ىبلؾ الدنيافإف ىبلؾ الدين كالتعرض 

كال مقاربة  بل ال مناسبة، كىذه الدار الزائلة، الذم ال يفوت بو إال مفارقة ىذه ا٢بياة الفانية
ساع ُب ، كإف الذم يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر، كبْب تل  الدنيا، بْب إتبلؼ الدين
كقد بلغنا أف الرجل يتعلق بالرجل يـو . قولو أـ ٓب يؤخذ بوسواء أخذ ب، هتااخبلص نفسو ك٪ب

                                                           

 ُٓٔ اآليةاألعراؼ:  سورة (ُ)
 ْٕ اآليةالنساء: سورة ( ِ)
 .ّْ -ّٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ّ)
 َِٔ اآليةالبقرة:  سورة (ُ)
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كنت تراين على : فيقوؿ، كما بيِب كبينك معرفة! مالك إٕبَّ : فيقوؿ لو، والقيامة كىو ال يعرف
كمثل الواقع فيها  ، مثل القائم على حدكد اهلل)) :كُب ا٢بديث. (ُ)ا٣بطأ كا٤بنكر فبل تنهاين

فكاف الذين من ، فأصاب بعضهم أعبلىا كبعضهم أسفلها، كمثل قـو استهموا على سفينة
لو خرقنا خرقان ُب نصيبنا كٓب نؤذ من : ستقوا ا٤باء ٲبركف على من فوقهم فقالوااأسفل إذا 

 (ِ) ((كإف أخذكا على أيديهم ٪بوا ك٪بوا ٝبيعان ، فإف تركوىم كما أرادكا ىلكوا ٝبيعان ؟ فوقنا
ك٦بتهد ُب ٪باهتا بالسبلمة ٩با جعل اهلل عليو من ، لنفسوأف الذم يأمر كينهى ساع : كا٤بعُب

الذم ، كٗبا يرجو من ثواب اهلل ككرًن كعده، اإلٍب لو سكت عن األمر كالنهي مع االستطاعة
چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ    چ: تعأب د بو من نصر دينو كقاـ بأمره قاؿكع

چ ڍ
 (ِ). چ    ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ: كقاؿ تعأب  (ُ) 

، ٦بانبة الكر كالتعن : كآكدىا على من أمر ٗبعركؼ أك هنى عن منكرومن أىم اآلداب 
كرٗبا يكوف ، فإف ذلك قد يبطل الثواب كيوجب العقاب، كالشماتة بأىل ا٤بعاصي، كالتعيّب

كليكن رفيقان ، كل ا٢بذر من ذلك فليحذر ؛عدـ قبولو كاالستجابة لوداعيان إٔب رد ا٢بق ك 
 (ّ) ((التكبلف كبو الثقة كعليو كاهلل ا٤بوفق كا٤بعْب، ٨بفوض ا١بناح، رحيمان متواضعان ، لينان شفيقان 
، ف التأين التوق  حٌب يتبْب األمرأ: الفرؽ بْب التأين كالتواين)) :اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ

، فيو مذمـوكالتواين ، كالتأين ُب ا٣بّب ٧بمود، كيتساىل فيو كيَبكو، كالتواين مع تبينو يق  عنو
مذىب ك (ْ) ((فبل ينبغي لك اإلقداـ عليو، عد لو عدتومكقد يتبْب لك األمر كلكنك غّب 

ذ مع أىل الزماف خ)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿالنبوة اللط  ُب ا٤بعاملة كالرفق ُب ا٤بخاطبة 
حدىم ُب يـو كما كنت تعٌلمو أ، فإف حبا٥بم راٌمة، كال تشدد عليهم، بالرفق ما أمكنك

                                                           

 شرح ُب األلباب غذاء، ا٢بنبلي السفاريِب بن ٧بمد العوف الدين، أبو عن أيب ىريرة: مشس أخرجو السفاريِب( ُ)
 .ِِِ/ ُـ، ُّٗٗ/  ىػ ُُْْ، ِمصر، ط – قرطبة مؤسسة: الناشراآلداب  منظومة

 .ُّٗ/ ّ، ِّْٗ، رقم ا٢بديث باب: ىل يقرع ُب القسمة كاالستهاـ فيوأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 َْ اآليةا٢بج: سورة ( ُ)
 ٕ اآلية٧بمد: سورة ( ِ)
 .ِٕٓ-ِٓٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ّ)
 .ِٕٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
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م إال ما معك منه، كخصوصان الصغار، أك قاؿ منصرفة ألف قلوُّم مائلة، اجعلو ُب ثبلثة أياـ
 .(ُ) ((فبل تضربو فتزيده شركدان ، كمثاؿ أىل الزماف كالبعّب الشارد، الَبقوة كاللط  ُّم كالرفق

كإذا علمت )) : ضابطان ُب السكوت عن االمر كالنهي فيقوؿ اإلماـ ا٢بداديذكر ك 
أنك إذا أمرت ٗبعركؼ أك هنيت عن منكر ال يستمع لك كال يقبل منك أك علمت  كٙبققت

أنو ٰبصل عليك بسببو ضرر تاىر ُب نفسك أك مالك جاز لك السكوت كصار األمر 
كالنهي بعد أف كاف كاجبان من الفضائل العظيمة الدالة من فاعلها على ٧ببة اهلل كإيثاره على 

نكر يزيد بسبب النهي أك يتعدل الضرر إٔب غّبؾ من كأما إذا علمت أف ا٤ب، من سواه
كما يضع اإلماـ ا٢بداد ضابط العذر الذم   (ِ) ((ْب فالسكوت حينئذ أكٔب كرٗبا كجبا٤بسلم

كالتعلبلت الكاذبة الٍب يتعلل ، الباردة األعذاركال يقبل اهلل )) :يقبل كالذم ال يقبل قاؿ 
إنو ال يقبل منَّا : كذلك كقو٥بم، كالنهي عن ا٤بنكراألمر با٤بعركؼ ُّا أبناء الزماف ُب ترؾ 
اه ذلك من كأشب، نطيقو أك أنو ٰبصل لنا بواسطة األمر كالنهي أذل ال. مهما أمرنا أك هنينا

كإ٭با ٯبوز السكوت عند ٙبقق كقوع األذل . كال غّبة على دين اهلل، توٮبات من ال بصّبة لو
غّب أنو يسقط ، ذلك فاألمر كالنهي أفضل كأكٔب ودكمع كج، أك تيَّقن عدـ القبوؿ، الكثّب
 .الوجوب

و نكال ٲبك، كالعجب أف أحدىم إذا شيًتمى أك أيًخذى من مالو كلو شيئان يسّبان تضيق عليو الدنيا
 .السكوت كال يتعلَّل بشيء من تلك التعل بلت الٍب يتعلَّل ُّا ُب السكوت على ا٤بنكرات

 !راضهم كأموا٥بم أعز  عليهم من دينهمأك كجو سول أف أع، فهل ٥بذا ٧بمل
فما الذم ٰبملهم على ٨بالطة أىل ، كإذا سلَّمنا ٥بم أنو ال ييسمىعي منهم إذا أيًمريكا أك أنكركا

هلل كاإلعراض عنهم ما ٓب يستجيبوا كقد أكجب اهلل عليهم تركهم ! ؟ ا٤بنكر كمعاشرهتم
 (( .كرسولو

قضية عظيمة يقع فيها الكثّب ٕبسن اك سوء نية كىي  اإلماـ ا٢بدادذكر ك  (ُ)
كاعلم أنو ليس بواجب على أحد أف يبحث عن )) : التفتيش عن ا٤بنكر كىذا حكمو قاؿ

چڀ   ٺ چ: بل ذلك ٧برَـّ لقولو تعأب، ىاآنكرات ا٤بستورة حٌب ينكرىا إذا ر ا٤ب
كإ٭با  (ِ)

                                                           

 .ّٕٓ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   (ُ)
 .ّْ -ّٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ِ)
 .ّْا٤برجع السابق: ص( ُ)
 ُِ اآليةا٢بجرات: سورة ( ِ)
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كاإلنكار للمنكر كذلك ، ُب حاؿ تركهمالواجب ىو األمر با٤بعركؼ عندما ترل التاركْب لو 
 (ُ) ((ػ فإنا رأينا كثّبان من الناس يغلطوف فيها، فاعلم ىذه ا١بملة

ىو طلب الوقوؼ على عورات لك فاحذرك من التجسس كالتجس سى ككذ)) : ايضا كقاؿ
من تتبع عورة أخيو ا٤بسلم تتبع اهلل عورتو حٌب )) :قاؿ، ا٤بسلمْب كمعاصيهم ا٤بستورة
كالك  عن ذكرىا ، ا٢بديث عليكم بسَب عورات ا٤بسلمْب(ِ) ((يفضحو كلو ُب جوؼ بيتو

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   چ: قاؿ اهلل تعأب، كإشاعتها

 :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. (ّ) چی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب
كال يكثر ا٣بوض ُب عيوب الناس كذكر . (ُ) ((اآلخرةَب مسلمان سَبه اهلل ُب الدنيا ك من س)) 

 .إال كل منافق ٩بقوت، ش  عوراهتممساكئهم كك
كأف ينصحو ُب السر ، كالذم ٯبب على ا٤بسلم إذا رأل من أخيو ا٤بسلم عورة أف يسَبىا عليو

 (ّ) ((ىػا( ِ) (( كاهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو)) بلط  كشفقة
كاعلم أف ا٤بعصية إذا سَبت ٓب تضر إال مرتكبها فإذا تهرت كٓب )) :اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ 

على التثبت كالتحرم ُب االخبار كيضع ضابطا ُب  اإلماـ ا٢بدادينبو ك . (ْ) ((تيغّبَّ عمَّ ضرريىا
من أفعاؿ ، كال تقبل كل ما ينقل إليك، تصدؽأف ال : كمن ا٤بهم)) : التصديق فيقوؿ
كال ، ال ٯبازؼ أك ينقلو إليك مؤمن تقي، تشاىد ذلك بنفسك ٥بم ا٤بنكرة حٌبالناس كأقو 

كقد كثرت ببلغات الناس ، كذلك ألف حسن الظن با٤بسلمْب أمر الـز، يقوؿ إال ا٢بق
كصار ا٤بشكور ، كارتفعت األمانة، كقلت ا٤بباالة، كعمَّ التساىل ُب ذلك، بعضهم على بعض

غّب مستقيم هلل  كا٤بذمـو عندىم من عند الناس من كافقهم على ىول أنفسهم كإف كاف 

                                                           

 .ّْ -ّٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ُ)
 .َّٓ/ُّ، َُِٖٔأخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف: رقم ا٢بديث ( ِ)
 ُٗ اآليةالنور: سورة ( ّ)
 .َٖٓ/ ِ، ، باب السَب على ا٤بؤمن كدفع ا٢بدكد بالشبهاتأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ُ)
باب فضل « .. ا٢بديث  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا»أخرجو مسلم ُب صحيحو: من حديث ( ِ)

 .َِْٕ/ ْ، ِٗٗٔ، رقم ا٢بديث االجتماع على تبلكة القرآف كعلى الذكر
 .ِْٓ-ِّٓا٢بداد: النصائح الدينية: ص ( ّ)
 .ُِٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ْ)
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فَباىم ٲبدحوف من ال يستأىل ا٤بدح ٤بوافقتو إياىم كسكوتو ، خالفهم كإف كاف عبدان صا٢بان 
 ! !كينصحهم ُب دينهم، كيذموف من ٱبالفهم، على باطلهم

، فوجب االحَباز كالتحىف ظ كاالحتياط ُب ٝبيع األمور، ىذا حاؿ األكثر إال من عصمو اهلل
 (ُ).  ((كأىلو عن ا٢بق ناكبوف إال من شاء اهلل منهم كىم األقل وف، الزماف مفتوف فإفَّ 

كعليك إذا أمرت أك هنيت )) : ضابط العزلة كا٥بجرة فيقوؿ اإلماـ ا٢بدادكما يذكر 
فما اجتمعت ىذه ا٣بصاؿ ؛ كإتهار الشفقة، كالرفق كحسن السياسة، باإلخبلص هلل تعأب
عامبلن ٗبا أمر بو ٦بتنبان ٤با هنى عنو إال كاف لكبلمو صولة كىيبة ُب الصدكر ُب عبد مع كونو 

ككل من ٙبقق ٗبراقبة ، ككقع ُب القلوب كحبلكة ُب األ٠باع كقل أف يػيرىدَّ عليو مع ىذا كبلمو
اهلل كالتوكل عليو كٚبلَّق بالرٞبة على عباده ٓب يقدر أف ٲبلك نفسو عند مشاىدة ا٤بنكر حٌب 

 .ٰباؿ بينو كبْب ذلك ٗبا ال قدرة لو على دفعو يزيلو أك
كا٤بنكرات ُب موضع أنت فيو كأيست من قبوؿ ا٢بق وعليك إذا تفاحش ظهور المعاصي 

أك با٥بجرة إٔب موضع آخر كىي أكٔب فإف العذاب إذا نزؿ على ، بالعزلة فإف فيها السبلمة
ة دين اهلل كفارة كرٞبة موضع يعم ا٣ببيث كالطيب كيكوف للمؤمن الذم ٓب يقصر ُب نصر 

 (ُ) ((.كلغّبه عقابان كنقمة كاهلل أعلم

األخذ بالرفق أف : اعلم)) : على مبدا الرفق كالشفقة كالرٞبة قاؿاإلماـ ا٢بداديؤكد ك 
، كإتهار الشفقة كالرٞبة عليو مدار كبّب عند األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، واللطف
ما كاف )) :كُب ا٢بديث، ترجو نفعو كحصوؿ ا٤بقصود بوما دمت ، كال تعدؿ عنو، فعليك بو

 (ِ) ((كما نزع من شيء إال شانو، الرفق ُب شيء إال زانو
رفيق فيما ينهى ، أنو ال يأمر با٤بعركؼ كينهي عن ا٤بنكر إال رفيق فيما يأمر بو)) :ككرد أيضان 

فإنو يكوف ، ٤با ينهى عنو ٦بتنبان ، أف يكوف عامبلن ٗبا يأمر بو: ككذلك ينبغي لئلنساف(ّ) ((عنو

                                                           

 .ّْ-ِْا٢بداد: النصائح الدينية: ص ( ُ)
 .ُِٕ -ُِٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ُ)
بىابي فىٍضًل « يىكيوفي ًُب شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي، كىالى يػينػٍزىعي ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ شىانىوي ًإفَّ الرٍٍّفقى الى بلفظ  مسلم ُب صحيحو :أخرجو ( ِ)

 .ََِْ/ْ، ِْٗٓ،رقم ا٢بديث ،الرٍٍّفقً 
 ،ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر ،ا٣ببلؿ يزيد بن ىاركف بن ٧بمد بن أٞبد بكر النص لسفياف:  ابن خبلؿ: أبو( ّ)

 .ِْـ، ص ََِّ - ىػ ُِْْ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: الناشرمراد، ،  ٰبٓب: ٙبقيق
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كقد كرد الوعيد الشديد ُب حق من يأمر با٣بّب كال ، كىيبة الصدكر، لكبلمو كقع ُب القلوب
كإال فعلى اإلنساف أف يأمر كينهى . كىذا ىو األفضل كاألكٔب، كينهى عن الشر كيأتيو، يأتيو

ال يعلمو الناس أخس فإف العآب الذم ال يعمل بعلمو ك ، كإف كاف غّب عامل ٗبا يدعو إليو
 (ُ) ((كاهلل أعلم. كأشد عقابان من الذم يعلم كال يعمل، حاالن 
ىنةى فإهنا من ا١برائم كىي أف يكوف اكإياؾ كا٤بد)) : من ا٤بداىنة فيقوؿاإلماـ ا٢بدادٰبذر ك 

ا٢بامل لك على السكوت ا٣بوؼ من فوات ماؿ أك جاه أك نفع يكوف من قبل ا٤بباشر 
 (ِ) ((الفسقة للمنكر أك غّبه من

أرشدكم  كاحذركا معاشر اإلخواف)) :ايضان ُب شأف ا٤بداىنة كخطورهتا كا٤بداراة كأٮبيتها قاؿك 
أف يسكت اإلنساف عن األمر با٤بعركؼ كالنهي عن : كمعناىا، ة ُب الديناهلل من ا٤بداىن

كتوقعان ٤با ٰبصل منهم من جاه أك ، لناسا طمعان ُب، كعن قوؿ ا٢بق ككلمة العدؿ، ا٤بنكر
كسلط عليو ، فقلما فعل ذلك أحد إال أذلو اهلل كأىانو، أك حظ من حظوظ الدنيا، ماؿ
 .كحـر ما يرجوه ٩با ُب أيديهم، الناس

أف يبذؿ اإلنساف شيئان من دنياه لصبلح : كمعناىا، كرٗبا تندب، كأما ا٤بداراة فهي مباحة
ما كقى بو )) :كُب ا٢بديث، لسبلمة عرضو من مذمة أىل الشرأك ، أك لصبلح دنياه، دينو

فإذا استكفى اإلنساف ما ٱبافو من شر األشرار ٗبا ال يضره ُب  (ُ) ((فهو لو صدقة وا٤برء عرض
كلكن العدكؿ عن األشرار ك٦بانبتهم . ٓب يكن عليو ُب ذلك بأس كال جناح إف شاء اهلل، دينو

كإال فبل رخصة ، ذكرناه إ٭با يكوف عند االبتبلء ُّمكىذا الذم . أحسن من ذلك كأحوط
 (ِ) ((٤بؤمن تقي ُب االحَباز منهم

 
 

                                                           

 .ِِٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ُ)
 .ُِٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ِ)
 كثّب بياف ُب ا٢بسنة ا٤بقاصد ،السخاكم ٧بمد بن الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين أخرجو السخاكم: مشس( ُ)
بّبكت، رقم ا٢بديث  – العريب الكتاب دار: عثماف، ، الناشر ٧بمد: ٙبقيق ،األلسنة على ا٤بشتهرة األحاديث من
ٖٗٗ ،ُ /ٖٓٗ. 
 .ِّٓ-ِِٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)
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 :وأقسامهاالغيرة : رابعا
أعلى اإلسبلـ كقد ، إف الغّبة خلق كرًن جبل عليو اإلنساف السوم الذم كرمو ربو كفضلو

جهادا  حملاـركرفع شأهنا حٌب عد الدفاع عن العرض كالغّبة على ا، قدرىا كأشاد بذكرىا
. كٯبازل فاعلو بدرجة الشهيد ُب ا١بنة، كيضحى ُب سبيلو بالنفس، يبذؿ من أجلو الدـ

كاإلماـ ا٢بداد قسم الغّبة إٔب قسمْب األكٔب إذا ، تغّب القلب كىيجاف الغضب: لغّبةمعُب اك 
اإلماـ  قاؿكالثانية غّبة الزكجة على زكجها ، الغضب هلل اانتهكت ٧باـر اهلل كىذه يسميه

أحدٮبا أف يغار اإلنساف لربو إذا ىتكت ٧بارمو : كاعلم أف الغّبة قسماف)) :ا٢بداد
كعنو يكوف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، كضيعت حقوقو كيسمى الغضب هلل أيضا

كالثاين من . -عليهما السبلـ-كما كقع ذلك لنوح كموسى ،  كبغض الظا٤بْب كالدعاء عليهم
الزكجة ك٫بوىا كقد تفرط ، ال يقبل الشركة، اإلنساف على شيء ٱبتص بوغّبة : القسمْب

حٌب يتهم من ليس ٗبتهم كيكره أف يشاركو غّبه ُب شيء ال يضيق ، ىذه الغّبة باإلنساف
كالعلم كالعبادة كالشرؼ كالرفعة كرٗبا يبغض كٰبسد من صار لو من ىذه األشياء ،  با٤بشاركة
فمعناىا أنو يغار ، كأما غّبة اهلل تعأب. مودة ُب شيءاحمل هكىذا ليس من الغّب ، نصيب

كيغار أيضا عليو أف ، سبحانو على عبيده أف يعبدكا غّبه كأف يقعوا ُب معصيتو ك٨بالفة أمره
الكرياء كالعظمة كالعلو كالعزة فإف ىذه الصفات كما ُب معناىا ، يشاركوه ُب صفاتو ا٣باصة

 (ُ) ((ر ال إلو إال ىو العزيز ا٢بكيمال تليق إال باهلل ا٤بلك ا٢بق ا١ببا
إف  )): فقاؿ: هلل على معاصيوا عن قولو أيضا فيمن يستعْب بنعم  اإلماـ ا٢بداد ل ئكسي 

فاعلم أف . بل ىو من قبيل الغّبة هلل تعأب، ٛبِب زكاؿ النعمة عنو ال يكوف من قبيل ا٢بسد
سؤاؿ ، زكاؿ النعمة عن العاصيا٢بق ما ذكره رٞبو اهلل كلكن لو جعل اإلنساف مكاف ٛبِب 

 (ِ) ((ككضع النعمة حيث ٰبب لكاف أحسن، ا٥بداية لو كالتوفيق لشكر ربو
 
 
 

                                                           

 .ُٕا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ُ)
 .َٕ-ٗٔ، ص ا٤برجع السابق  ( ِ)
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 :االعتصام والخروج على األئمة: الثالث المطلب
 :األمر باالعتصام ونبذ الفرقة: أوال
إف اهلل يرضى لكم )) :قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ، أيب ىريرة خرج اإلماـ مسلم ُب صحيحو عنأ

كأف تعتصموا ٕببل اهلل ، كال تشركوا بو شيئا، أف تعبدكه: فّبضى لكم، كيكره لكم ثبلثا، ثبلثا
قاؿ اإلماـ ، (ُ) ((كإضاعة ا٤باؿ، ككثرة السؤاؿ، قيل كقاؿ: كيكره لكم، ٝبيعا كال تفرقوا

كأما االعتصاـ ٕببل اهلل فهو التمسك بعهده كىو اتباع كتابو العزيز )) :-رٞبو اهلل-النوكم 
كحدكده كالتأدب بأدبو كا٢ببل يطلق على العهد كعلى األماف كعلى الوصلة كعلى السبب 
كأصلو من استعماؿ العرب ا٢ببل ُب مثل ىذه األمور الستمساكهم با٢ببل عند شدائد 

كال تفرقوا فهو أمر  ا٢ببل ٥بذه األمور كأما قولو أمورىم كيوصلوف ُّا ا٤بتفرؽ فاستعّب اسم 
اإلماـ  قاؿ (ُ) ((بلزـك ٝباعة ا٤بسلمْب كتأل  بعضهم ببعض كىذه إحدل قواعد اإلسبلـ

أمر باالعتصاـ  (ِ) چ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ چ: قولو تعأب) :ا٢بداد 
كهني عن ، على ذلككاالجتماع ، ليوكاالستقامة ع، كىو التمسك كاألخذ بو، بدين اهلل
 .كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ،  ألف ا١بماعة رٞبة كالفرقة عذاب، التفرؽ فيو

كاف االفَباؽ . كا٤بعاكنة كاٙباد الكلمة، الدين الشري  ُب أصلو باالجتماع ك٤با كاف قياـ ىذا
ل تماع ُب الدين أصل كفظهر أف االج، فيو كعدـ ا٤بساعدة على إقامتو موجبا لوىنو كضعفو

 .كالتفرؽ فيو أصل كل شر كببلء، خّب كصبلح
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   چ: كقولو تعأب

چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ       
(ّ). 

أمر بشكره تعأب على نعمة األلفة الٍب أنعم اهلل ُّا عليهم بعد العداكة الشديدة الٍب كانت 
م إ٭با كانوا فإهن، عموما ىمكبْب سائر ، كا٣بزرج كىم أنصار اهلل كرسولو خصوصابْب األكس 

، كأنزؿ عليو كتابو،  فيهم رسولوكيأكل بعضهم بعضا حٌب بعث اهلل، يقتتلوف كيتناىبوف

                                                           

 .َُّْ/ ّ، ُُٕٓأخرجو مسلم ُب صحيحو: باب النهي عن كثرة ا٤بسائل ُب غّب حاجة، رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُُ/ ُِالنوكم: شرح اإلماـ النوكم على مسلم،  ( ُ)
   َُّ اآليةآؿ عمراف: سورة ( ِ)
  َُّ اآليةؿ عمراف: سورة آ( ّ)
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كالفًب ، كأزاؿ بو ما كاف بينهم من الضغائن كالعداكات، كأل  بْب قلوُّم، فجمع بو شتاهتم
 .كتعظيم شعائره، نا ُب دينو كنصرة رسولوابنعمتو إخو فأصبحوا ، كا٤بقاطعات

 :قولو تعأب كقد ذكر اهلل تعأب ذلك ُب معرض االمتناف على رسولو عليو السبلـ ُب
كقد كانوا من قبل أف يبعث اهلل إليهم رسولو على  (ُ) چپ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ چ

فأنقذىم اهلل منها ، األصناـكذلك ٗبا كانوا عليو من الكفر باهلل كعبادة ، شفا حفرة من النار
، فطلب منهم سبحانو أف يشكركه على ذلك؛ كالعمل بطاعتو، ٗبا شرعو ٥بم من توحيده

كاجتماعهم بعد الفرقة كحذرىم ُب ضمن ، كيعرفوا حق نعمتو عليهم ُب إنقاذىم من الضبللة
ک  ک  ک  ک  گ   چ كاالختبلؼ بعد االجتماع كاالئتبلؼ، ذلك من موجبات الفرقة

چ       گ  گ
ۇئ   ۆئ  ۆئ   چ كما قاؿ اهلل تعأب،  أم تزدادكف ىدل إٔب ىداكم (ُ)

چ  ۈئ  ۈئ  ېئ
 (ّ) ((ىػا (ِ)

 :عن التشبو بالمتفرقين المختلفين في دينهم من أىل الكتابالنهي : اثاني
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ: قولو تعأبُب تفسّب -رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ الطرم 

كال : يعِب بذلك جل ثناؤه: قاؿ أبو جعفر چ﮴  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲  ﮳
كاختلفوا ُب دين اهلل كأمره كهنيو  يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أىل الكتاب، تكونوا

كعلموا ا٢بق فيو فتعمدكا ، فيما اختلفوا فيو، من حجج اهلل، من بعد ما جاءىم البينات
ك٥بؤالء : يعِب، كأكلئك ٥بم جراءة على اهلل كنقضوا عهده كميثاقو، كخالفوا أمر اهلل، خبلفو

يقوؿ ، عظيم كاختلفوا من أىل الكتاب من بعد ما جاءىم عذاب من عند اهلل، الذين تفرقوا
، كال تفعلوا فعلهم، ُب دينكم تفرؽ ىؤالء ُب دينهم، يا معشر ا٤بؤمنْب، فبل تتفرقوا: جل ثناؤه

عن جاء  كما،  هلل العظيم مثل الذم ٥بمفيكوف لكم من عذاب ا، كتستنوا ُب دينكم بسنتهم
ىم أىل : قاؿ ، چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ :الربيع ُب قولو

قاؿ اهلل ، كما تفرؽ كاختل  أىل الكتاب،  هنى اهلل أىل اإلسبلـ أف يتفرقوا كٱبتلفوا، الكتاب
                                                           

 ِٔ اآليةاألنفاؿ: سورة ( ُ)
  َُّ اآليةؿ عمراف: سورة آ( ُ)
 ُٕ اآلية٧بمد:  سورة  (ِ)
 .ّٖ-ّٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ّ)
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تفرقوا كال تكونوا كالذين : قولو،  عن ابن عباسك . كأكلئك ٥بم عذاب عظيم: عز كجل
فنهاىم عن االختبلؼ ، ك٫بو ىذا ُب القرآف أمر اهلل جل ثناؤه ا٤بؤمنْب با١بماعة كاختلفوا
ا٢بسن ُب كعن . با٤براء كا٣بصومات ُب دين اهلل كأخرىم أ٭با ىلك من كاف قبلهم، كالفرقة
ب كال تكونوا كالذين تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاءىم البينات كأكلئك ٥بم عذا: قولو
(ُ)ىم اليهود كالنصارل: قاؿ، يمعظ

ہ   ہ   چ: قولو تعأب)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ 

چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴
هني من اهلل (ِ)
الذين ( كأكلئك) لعباده ا٤بؤمنْب عن التشبو با٤بتفرقْب ا٤بختلفْب ُب دينهم من أىل الكتاب

رٞبك اهلل جدا عذابا ٠باه اإللو العظيم فاستعظم ( ٥بم عذاب عظيم) اختلفوا ُب دينهم
ك ٦بانبة الزيغ ، كذلك ٗببلزمة الكتاب كالسنة، كانج بنفسك منو، كتفكر فيو، عظيما
كاعلم أنو كما تفرؽ أىل الكتاب كاختلفوا ُب . كاألىواء ا٤بتفرقة، ء ا٤بختلفةكاآلرا، كالبدعة
أخر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقد تفرقت ىذه األمة كاختلفت أيضا على كفق ما ، دينهم

كافَبقت النصارل على اثنتْب ، افَبقت اليهود على إحدل كسبعْب فرقة)) :كآلو كسلم ُب قولو
 ((أمٍب على ثبلث كسبعْب فرقة كلها ُب النار إال فرقة كاحدة كستفَبؽ، كسبعْب فرقة

كقد  (ُ)
كعد بو الصادؽ األمْب على كحي كًب ما ، افَبقت ىذه األمة على ىذا العدد من زماف قدًن

الٍب )) :قاؿ؟ ك٤با سئل عليو الصبلة كالسبلـ عن الفرقة الناجية من ىي، اهلل تعأب كتنزيلو
كأمر عليو الصبلة كالسبلـ عند االختبلؼ بلزـك (ِ) ((تكوف على مثل ما أنا عليو كأصحايب

السنة ٕبمد اهلل تعأب من  كٓب يزاؿ أىل. ا١بمهور األكثر من ا٤بسلمْب كىو؛ السواد األعظم
، م الفرقة الناجية بفضل اهلل لذلككصح أهن، الزمن األكؿ إٔب اليـو ىم السواد األعظم

                                                           

 .ِٗ/ ٕالقرآف،  تأكيل ُب البياف جامع ابن جرير الطرم: تفسّب الطرم ( ُ)
 َُٓ اآليةآؿ عمراف: سورة ( ِ)
شرط ىذا حديث صحيح على ( كقاؿ كلها ُب النار إال فرقة كاحدةأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: من غّب ٝبلة )( ُ)

 .ُِٕ/ ُ، مسلم
ليأتْب على أمٍب ما أتى على بِب إسرائيل حذك النعل بالنعل، حٌب إف كاف »أخرجو الَبمذم ُب سننو: من حديث ( ِ)

منهم من أتى أمو عبلنية لكاف ُب أمٍب من يصنع ذلك، كإف بِب إسرائيل تفرقت على ثنتْب كسبعْب ملة، كتفَبؽ أمٍب 
 «ما أنا عليو كأصحايب»، قالوا: كمن ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: «النار إال ملة كاحدةعلى ثبلث كسبعْب ملة، كلهم ُب 

 . ِٔ/ ٓمرجع سابق، 
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رضواف اهلل ، ك٤ببلزمتهم للكتاب كالسنة  كما كاف عليو السل  الصاّب من الصحابة كالتابعْب
كلهم ُب ) :الطراينكىو معُب ما جاء ُب حديث أيب أمامة عند : قلت(ُ) ((عليهم أٝبعْب

كلهم على الضبللة إال )):بلفظكأصرح من ذلك ما ركاه الطراين ( النار إال السواد األعظم
من كاف على ما أنا عليو : قاؿ؟ من السواد األعظم قالوا يا رسوؿ اهلل  . السواد األعظم
كال شك أهنم ، شيء كاحد فا٤براد با١بماعة كالسواد األعظم كما أنا عليو كأصحايب( كأصحايب

التقدير أىلها من كاف على ما أنا عليو كأصحايب من االعتقاد : كقيل (ِ)أىل السنة كا١بماعة
فما أٝبع عليو علماء اإلسبلـ فهو حق كما عداه ، فإف ذلك يعرؼ باإلٝباع، كالقوؿ كالفعل

 (ُ) ((باطل
 :الخروج على الحكام: اثالث

عمػػػبل ، كعػػػدـ جػػػواز ا٣بػػػركج علػػػى ا٢بػػػاكم مطلقػػػابوجػػػوب الصػػػر : قػػػاؿ أىػػػل ا٢بػػػديث كالسػػػنة
كػػن عبػػد اهلل ا٤بقتػػوؿ )) باألحاديػػث الػػواردة عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم اآلمػػرة بالصػػر مثػػل

كرعايػػة لوحػػدة األمػػة كعػػدـ الفرقػػة كاجتمػػاع الكلمػػة كاحتمػػاؿ . (ِ) ((كال تكػػن عبػػد اهلل القاتػػل
بػػل اعتزلػػوا الفتنػػة كٓب ، امتنعػػوا عػػن ا٣بػػركجكألف كثػػّبا مػػن الصػػحابة كالتػػابعْب ، أخػػ  الضػػررين

فػػإذا  ، كبنػػاء عليػػو ال ٯبػػوز ا٣بػػركج علػػى ا٢بػػاكم إال بػػإعبلف الكفػػر صػػراحة، يسػػاعدكا ا٣بػػارجْب
منعػػا مػػن فسػػاده ، بػػل كجػػب، حػػل قتالػػو، كفػػر بإنكػػار أمػػر مػػن ضػػركريات أك بػػدىيات الػػدين

قػػاؿ صػػلى اهلل . الفوضػػى كعػػدـ، حفاتػػا علػػى كحػػدة األمػػة، كإال فػػبل، كفػػوات مصػػلحة تعيينػػو
فػإذا أمػر ، ما ٓب يؤمر ٗبعصػية، السمع كالطاعة على ا٤برء ا٤بسلم فيما أحب ككره)) :عليو كسلم

؟ أفػبل ننابػذىم: فقيػل، عػن خلػع ا٢بكػاـ كسػئل رسػوؿ اهلل  (ّ) ((ٗبعصية فبل ٠بع كال طاعػة
 .(ْ) ((ما أقاموا فيكم الصبلة، ال: قاؿ

                                                           

 .ْٓ-ْْا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ُ)
ا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ا٤بباركفورم، مرعاة  السبلـ عبد ٧بمد بن اهلل عبيد ا٢بسن أبو: ا٤بباركفورم ( ِ)

 .ِٕٓ/ ُـ،  ُْٖٗىػ، َُْْ، ّا٥بند، ط بنارس - السلفية ا١بامعة كاإلفتاء كالدعوة العلمية البحوث إدارة: الناشر
 .ِٗٓ/ ُا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ا٥بركم: مرقاة ( ُ)
 .ّْٓ/ ّْ، َُِْٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ّٔ/ ٗ، ُْْٕ ، رقم ا٢بديث تكن معصيةباب السمع كالطاعة لئلماـ ما ٓبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 ُُْٖ/ّ، ُٖٓٓ، رقم ا٢بديث  بىابي ًخيىاًر اأٍلىئًمًَّة كىًشرىارًًىمٍ أخرجو مسلم ُب صحيحو :  ( ْ)
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اإلمػاـ ا٢بػداد  قػاؿ (ُ) ((بواحػا ػ أم تػاىرا ػ عنػدكم مػن اهلل فيػو برىػافإال أف تركا كفػرا )) :كقاؿ
: (( كلػػيس ا٣بػػركج علػػى األئمػػة عنػػدنا كفػػرا بػػل ال ٯبػػوز عنػػدنا لعػػن أحػػد إال إذا علمنػػا أنػػو

كمػع ذلػك فػبل فضػيلة ُب لعػن مػن ىػذا . كأف رٞبػة اهلل تعػأب ال تنالػو ٕبػل كػإبليس، مات كافرا
 .(ِ) ((العاصْب كالفاسقْب كالظا٤بْب عموماكٯبوز عندنا لعن ، كصفو
ألف ، يدكال نع، كما ُب ا٢بديث،  نصلي خل  كل بر كفاجر)) :اإلماـ ا٢بداد  أيضان  كقاؿ

كدكؿ بِب ،  خل  الدكؿ الظا٤بْب كا٤ببتدعْب كقد صلى األئمة، ىذا تعنت كغلو ُب الدين
 .(ُ) ((كإذا صلينا ٝبعة ال نعيد تهرا، العباس كغّبىم

 ( إن اهلل حمى أمتي أن تجتمع على ضاللة) مفهوم حديث: ارابع
فإذا رأيتم  ال ٘بتمع على ضبللة ك٥بذا كاف إٝباعهم حجة)):-رٞبو اهلل -قاؿ ا٤بناكم 

فعليكم بالسواد  ُب أمر الدين كالعقائد أك الدنيا كالتنازع ُب شأف اإلمامة العظمى( اختبلفا
ا٤بسلمْب كأكثرىم فهو ا٢بق الواجب فمن خالفو مات ميتة أم الزموا متابعة ٝباىّب ( األعظم
 :ُب حديث: اإلماـ ا٢بداد  قاؿ (ِ) ((جاىلية

بل ال بد ، هنم ال ٯبتمعوف كلهم عليهاأيعِب (ّ) ((إف اهلل ٞبى أمٍب أف ٘بتمع على ضبللة))
يبق ُب  نو ٓبأل، لعلو ٓب يصح، السواد األعظم هنمأكما كرد ، من قائم على ا٢بق كلو قليبل

، ظهرهكأحد ي، أحد يظهره كيدين بو، ال القليلمن ٓب يقل ٖبلق القرآف إ، زمن بِب العباس
يظهركف ما يكوف عليو : يعِب، فالناس على دين ملوكهم، كتهوره كخفاه ٕبسب ملوكهم

 .(ْ) ((إما إنو كذلك كإما تقية كخوفا، ملوكهم
 
 

                                                           

رقم ا٢بديث «سىتػىرىٍكفى بػىٍعًدم أيميورنا تػيٍنًكريكنػىهىا»بىابي قػىٍوًؿ النَّيبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  أخرجو البخارم ُب صحيحو : ( ُ)
َٕٓٔ ،ٗ/ْٕ. 

 .ُُِا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بساؿ الصوفية، ص ( ِ)
 .ِٖٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ُّّ/ُا٤بناكم: التيسّب شرح ا١بامع الصغّب،  ( ِ)
 .َُّّ/ِ، َّٓٗ، رقم ا٢بديث باب السواد األعظمأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ّ)
 .ّْٕ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
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 :حكم قتال المسلمين: اخامس
قتاؿ : كأعظم ا١برائم ا٤بهلكات، ٍب إف من أكر الكبائر ا٤بوبقات)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ

كحظوظ الدنيا كا٢بمية كالعصبية الٍب ىي من ، ا٤بسلمْب بعضهم بعضا على الرياسة كا٤بلك
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   چ: كقد قاؿ اهلل تعأب، أمور ا١باىلية

كقاؿ عليو الصبلة (ُ) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ
ىذا القاتل فما باؿ : قالوا. إذا التقى ا٤بسلماف بسيفيهما فالقاتل كا٤بقتوؿ ُب النار)) :كالسبلـ
كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب خطبة يـو (ُ) ((إنو كاف حريصا على قتل صاحبو: قاؿ؟ ا٤بقتوؿ

كحرمة يومكم ،  إف اهلل حـر عليكم دماءكم كأموالكم كأعراضكم)) :الوداع النحر ُب حجة
انظركا ال ترجعوا بعدم كفارا يضرب بعضكم ، كٰبكم، ُب بلدكم ىذا، ُب شهركم ىذا، ىذا

 ((كقتالو كفر، سباب ا٤بؤمن فسوؽ)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ِ)ا٢بديث ((رقاب بعض
(ّ) 

 ((لن يزاؿ الرجل ُب فسحة من دينو ما ٓب يصب دما حراما)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
(ْ) 

. (ٓ) ((ؤمن بغّب حقالدنيا أىوف على اهلل من قتل ملزكاؿ  )) :اهلل عليو كآلو كسلمصلى  كقاؿ
لقي اهلل مكتوبا بْب ، من أعاف على قتل مسلم بشطر كلمة)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

فليحذر ا٤بسلم من ، كالتشديدات ُب ىذا الباب كثّبة ىائلة. (ٔ) ((آيس من رٞبة اهلل: عينيو
، كلعنتو كعذابو العظيم، كال يعرض نفسو للوقع ُب سخط اهلل تعأب كغضبو، ذلك كل ا٢بذر

نسأؿ اهلل العافية كالسبلمة من ٝبيع أنواع ا٣بزم كالببلء ُب اآلخرة ، كاإلياس من رٞبتو
 .(ٕ)(( ىػا لنا كألحبابنا ككافة ا٤بسلمْب، كاألكٔب
 

                                                           

 اآلية ّٗالنساء: سورة ( ُ)
 .ُٓ/ُ، ُّ(رقم ا٢بديث كإف طائفتاف من ا٤بؤمنْب اقتتلوا فأصلحوا بينهما)باب أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُٕٔ/ِ، ُّٕٗ، رقم ا٢بديث باب ا٣بطبة أياـ مُبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 . ُٗ/ُ، ْٖ، رقم ا٢بديث باب خوؼ ا٤بؤمن من أف ٰببط عملو كىو ال يشعرأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .ُِِ/ٗ، َُٕٗأخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: رقم ا٢بديث ( ْ)

 .ْٕٖ/ِ، ُِٗٔ، رقم ا٢بديث التغليظ ُب قتل مسلم تلماباب أخرجو ابن ماجو ُب سننو:   (ٓ)
 .ْٕٖ/ِ، َِِٔ، رقم ا٢بديثباب التغليظ ُب قتل مسلم تلماأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ٔ)
 . ُِٕ- ُُٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ٕ)
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 الحب في اهلل: الرابع طلبالم
 : معنى الحب هلل تعالى: أوال

كمصاّب يتمُب ، كمطالب يرجو نوا٥با، لئلنساف ُب ىذه ا٢بياة حاجات يود قضاءىا
ككل ، كلو أيضا ميوؿ كرغبات كشهوات ٰباكؿ إرضاءىا كإشباعها كالتمتع ُّا، ٪باحها

كمن خالفو ُب ، كمن كافقو على ىواه ماؿ إليو، من ساعده على قضاء حاجة أحبو
كمن ، فا٢بب كالبغض من طبيعة اإلنساف. كأبغضوأك صادمو ُب أىوائو كرىو ، مصلحة

كلن ٱبلو إنساف من حب أك ، كال عاصم عنهما، ال مفر منهما، صفاتو ا٤بتأصلة فيو
ككاف ا٢بب كالبغض بْب أكالده  -عليو السبلـ-فقد كجد ا٢بب مع أبينا آدـ ، بغض

٢بسن  كشربت األرض دـ أكؿ قتيل نتيجة حب القاتل، سببا ُب قتاؿ قابيل كىابيل
فهكذا يتسلط ا٢بب كالبغض على ، ولد البغض ألخيو الذم أنتج القتلفت، حظ ا٤بقتوؿ
يصدر عن ا٢بب االئتبلؼ كا٤بودة كالتعاكف ، فتصدر األعماؿ كاألقواؿ تبعا ٥بما، النفس
كيصدر عن البغض القطيعة كا٥بجراف ، فتسعد ا١بماعات كاألمم كاألفراد، كالرٞبة

ككثّبا ما ، فتفرؽ ا١بماعة كتفسد األمم، ذالف كالقسوة كالشدةكالتفرقة كاالختبلؼ كا٣ب
كٰبكم أغراضو ُب الرضا عنهم أك  ، يسّب اإلنساف كراء ىواه ُب حب الناس كبغضهم

 .كال يوجو حبو كبغضو ُب كجو ا٢بق كالدين كالعقل، كرىهم
 حٌب ال، كحد حدكدا للرضا كالسخط، ٥بذا كلو كضع اإلسبلـ ميزانا للحب كالبغض

٥بذا يضع اإلسبلـ ا٤بيزاف ؛ كيفُب األفراد بْب حب أعمى كبغض عقيم، تضيع ا٢بقوؽ
كٯبعلهما سبلحْب من أسلحة ا٢بق كالعدؿ كإسعاد ، ٲبنع شرٮبا، ا٢بق ُب ا٢بب كالبغض

 .األفراد كاألمم
ٙبب ، فأنت ٙبب هلل كتبغض ُب اهلل، فا٤بيزاف ا٢بق ُب ذلك أف يكوف حبك كبغضك هلل

، كتبغض أعداء اهلل، ٙبب أكلياء اهلل، كتبغض الكافرين ا٤بفسدين، صا٢بْبا٤بؤمنْب ال
 ،.ٙبب من أحب اهلل كلو خال  آراءؾ كتبغض من يبغضو اهلل كلو كافقك أحيانا

يعلن  كرسوؿ اهلل ، كاإلسبلـ يربط أتباعو برباط ا٢بب الذم يوجد اَّتمع ا٤بتحاب
 ،بلـ كتارة بالكبلـ كتارة با٥بدية كىكذافتارة بالس، عن الوسائل الٍب تقوم ىذا ا٢بب

 .كبغض من أساء إليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها: كقدٲبا قيل
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كال مصاّب ، ال رياء كال نفاؽ، يقـو على اإلخبلص هلل يكا٢بب ُب اَّتمع اإلسبلم
شابتو كا٢بق أف ا٢بب إذا ، إنو اإلخبلص هلل كحده ال شريك لو، دنيوية تربط بْب ىؤالء

أغراض فإنو ينتهي كما بدأ كحب الشيطاف الذم يوقع اإلنساف ُب معصية اهلل كيزين لو 
كناؿ ، ا٢بق أف ا٤بسلم إذا أحب هلل ذاؽ أثر ذلك ُب نفسو من الراحة كاالطمئناف، ذلك

ك٥بذا حرص اإلسبلـ على ، ُب اآلخرة األجر العظيم الذم أعد اهلل للمتحابْب فيو
 ،كيستظل بو ُب ىذه الدنيا، ذا ا٢بب كاقعا ملموسا يعيشو ا٤بسلمالقواعد الٍب ٘بعل ى

 .أتباعو حٌب يكوف اَّتمع متآلفاإف اإلسبلـ يشيع ا٢بب بْب 
، بذؿ كعطاء، نصح كإرشاد، كإ٭با ىو كاقع يعيشو احملب ٢ببيبو، كا٢بب ليس كلمة تقاؿ

ك٥بذا ٤با كاف ىذا  ،إهنا معاف عظيمة تظهر على ا٤بتحابْب، تفقد كدعاء، تضحية كإيثار
فإف الناس ، كأما ُب اآلخرة. العمل عظيما كاف ا١بزاء عليو كبّبا من الرحيم الرٞبن

كاإلماـ ا٢بداد تكلم عن ا٢بب ُب اهلل كاشبع الكبلـ ، تغبطهم ٥بذا النعيم الذم ىم فيو
ا فيو تعريفا كتفصيبل كأدلة من الكتاب كالسنة كبْب معُب ا٢بب ا٢بقيقي هلل كي  كٗباذ

قاؿ اهلل  فهو من أشرؼ ا٤بقامات كأرفعها: كأما ا٢بب ُب اهلل)) :بقولو بدأ  إذ يكوف
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     چ: كقاؿ تعأب(ُ) چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ: تعأب

: ثبلث من كن فيو كجد ُّن حبلكة اإلٲباف)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ) چہ
 :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ا٢بديث(ّ) (( ...اهلل كرسولو أحب إليو ٩با سواىاأف يكوف 

 .(ْ) ((ا٢بديث. . أحبوا اهلل ٤با يغذككم من نعمو كأحبوين ٕبب اهلل))
ٯبده العبد ُب قلبو إٔب ذلك ا١بناب األقدس ، ميل كتعلق كتألو: كمعُب ا٢بب هلل تعأب

ال ٱبالطو ، تعأبكغاية التعظيم كا٥بيبة هلل ، مصحوبا بنهاية التقديس كالتنزيو، الرفيع
تعأب اهلل عن ذلك علوا  ، كال ٲبازجو شيء من أكىاـ التكيي ، شيء من خواطر التشبيو

 .كبّبا

                                                           

 ُٓٔاآلية البقرة:  سورة (ُ)
 ْٓ: اآلية ا٤بائدةسورة ( ِ)
 .ُِ/ُ، ُٔ، رقم ا٢بديث باب حبلكة اإلٲبافأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .ْٔٔ/ ٓ، ّٖٕٗرقم ا٢بديث ، باب مناقب أىل بيت النيبأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ْ)
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كإٔب التشمّب ، ٍب إف من صدؽ ُب ٧ببة اهلل تعأب دعاه ذلك إٔب إيثار اهلل على ما سواه
ما  كترؾ، كبذؿ االستطاعة ُب خدمتو، وتكإٔب ا١بد ُب طاع، لسلوؾ سبيل قربو كرضاه

: كمن أعظم ما يدؿ على ٧ببة اهلل. كحسن معاملتو من كل شيء، ن ذكرهيشغل ع
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   چ قاؿ اهلل تعأب  حسن االتباع لرسوؿ اهلل 

كٕبسب )) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((ىػا (ُ) چڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ
كإف قليبل فقليل كاهلل على ما نقوؿ ، فكثّباحملبة هلل تكوف ا٤بتابعة ٢ببيب اهلل إف كثّبا 

كعليك )) : يضع مقياس ٤بن يدعي ا٢بب ُب اهلل يقوؿ كاإلماـ ا٢بداد(ُ) ((ككيل
با٢بب ُب اهلل حٌب يصّب سبحانو أحب إليك ٩با سواه بل حٌب ال يصّب لك ٧ببوب إال 

، نواؿ منوكجود كماؿ فيو أك حصوؿ إما ، كسبب كجود ا٢بب من جهة احملبوب. إياه
فإف كنت ٩بن ٰبب ألجل الكماؿ فالكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ هلل كحده ال شريك لو ُب 

كما يلوح على صفحات بعض ا٤بوجودات من معُب كماؿ أك يبدك ، شيء من ذلك
عليها من ركنق ٝباؿ فهو ا٤بكمل كاَّمل ٥با سبحانو كتعأب بل ىو ا٤بوجد ٥با كا٤بخَبع 

إلٯباد لكانت مفقودة معدكمة كلوال ما أفاض عليها من أنوار كلوال أنو أنعم عليها با
كإف كنت ٩بن ٰبب ألجل النواؿ فلست ترل . ٝباؿ صنعتو لكانت قبيحة مشئومة

ما عليك كعلى سائر ا٣بلق إال اإحسانا كال تشاىد امتنانا كال ترل إكراما كال تبصر إنع
! فكم من خّب قد أسداه إليككاهلل تعأب ىو ا٤بتفضل ٔبميع ذلك ٗبحض ا١بود كالكـر 

 !ككم من نعمة قد أنعم ُّا عليك
كالذم أطعمك ، ٧بياؾك كالذم لو ٩باتك ، فهو سيدؾ كموالؾ الذم خلقك كىداؾ

، كتستغفره منو فيغفره، يرل القبيح منك فيسَبه، ككفلك كرباؾ كأسكنك كآكاؾ، كسقاؾ
ينوه با٠بك ُب الغيوب كتطيعو بتوفيقو كمعونتو ف، كيرل ا١بميل منك فيكثره كيظهره

كتعصيو بنعمتو فبل ٲبنعو كجود العصياف عن ، كيقذؼ تعظيمك كحبك ُب القلوب

                                                           

 ُّاآلية آؿ عمراف: سورة ( ُ)
 . َِْ -َُْا٢بداد: النصائح الدينية، ، ص  ( ِ)
 .ُُٖا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص   (ُ)
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أـ كي  ٰبسن ؟ فكي  ينبغي لك أف ٙبب غّب ىذا اإللو الكرًن، إفاضة اإلحساف
 (ُ) ((؟منك أف تعصي ىذا الرب الرحيم

أصل احملبة ا٤بعرفة كاعلم أف )) :فقاؿ كٜبرهتا  أصل احملبةكتكلم اإلماـ ا٢بداد عن 
ك٧بك ، كٜبرهتا ا٤بشاىدة كأدىن درجاهتا أف يكوف حب اهلل تعأب ىو الغالب على قلبك

الصدؽ ُب ذلك أف ال ٘بيب أحب ا٣بلق إليك إذا دعاؾ إٔب ما يكوف سخط اهلل ُب 
يصّب ُب قلبك حب لغّب  كأعلى درجاهتا أف ال. فعلو كا٤بعاصي أك ُب تركو كالطاعات

كعند دكامو تضمحل البشرية بالكلية كعنو ينشأ ، كىذا عزيز كدكامو أعز منو .اهلل البتة
 .االستغراؽ باهلل الذم ال يبقي معو شعور الكجود كأىلو ٕباؿ

كسائر أنبياء اهلل كمبلئكتو كعباده الصا٢بْب كما يعْب  أف ٧ببة رسوؿ اهلل ( كاعلم) 
اهلل ٤با يغذككم بو من نعمو أحبوا )) :قاؿ.على طاعتو كل ذلك من ٧ببتو تعأب

 :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ عن اهلل(ُ) ((كأحبوين ٕبب اهلل كأحبوا أىل بيٍب ٕبيب
(ِ)كجبت ٧ببٍب للمتحابْب ُب كا٤بتجالسْب ُب كا٤بتزاكرين ُب كا٤بتباذلْب ُب))

 . (ّ) ((ىػا 
 :الحب في اهلل والبغض في اهلل: ثانيا
كالوئاـ بعد أف كاف الناس أعداء ُب شحناء  ةاإلسبلمي على احملبلقد أقاـ اإلسبلـ اَّتمع  

بْب  كقد تهر ىذا ا٢بب العظيم ُب احملبة الٍب غرسها رسوؿ اهلل ، كبغضاء كخصاـ
، تلك احملبة الٍب عجزت الدنيا أف تأٌب ٗبثلها إال ُب اإلسبلـ كباإلسبلـ، ا٤بهاجرين كاألنصار

الرجل التنازؿ عن إحدل زكجتيو بطبلقها حٌب يتزكجها لقد كصلت احملبة بينهم أف يعرض 
كتكفي ، إنو اإليثار الذم كص  بو القرآف ىؤالء الرجاؿ رضواف اهلل عليهم. أخوه ا٤بهاجر

٧ببة األنصار للمهاجرين كبغضهم للمنافقْب كاليهود ُب ترٝبة معُب ا٢بب هلل كالبغض ُب اهلل 
، اإلٲباف اكالبغض ُب اهلل فإنو من أكثق عر  هللكعليك با٢بب ُب ا)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
فإذا أحببت (ْ) ((أفضل األعماؿ ا٢بب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل تعأب)) :كقاؿ رسوؿ اهلل

                                                           

 .ُِٖا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص  (ُ)
 ( من ىذه الرسالة .ُِٓسبق ٚبرٯبو:  من )ص (ُ)
 . ّٗٓ/ ّٔ، ََِِّأخرجو أٞبد ُب مسنده، رقم ا٢بديث ( ِ)
 . ُُٖا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص  ( ّ)
 .ُٖٗ/ ْ، ، كبغضهم باب ٦بانبة أىل األىواءأخرجو أبو داكد ُب سننو: ( ْ)
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العبد ا٤بطيع هلل لكونو مطيعا أك أبغضت العاصي هلل لكونو عاصيا ال لغرض آخر فأنت ٩بن 
نفسك ٧ببة ألىل ا٣بّب ٣بّبىم ككراىة  كإذا ٓب ٘بد ُب، ٰبب ُب اهلل كيبغض ُب اهلل حقيقة

 .ألىل الشر لشرىم فاعلم أنك ضعي  اإلٲباف
قاؿ عليو ، السة الصا٢بْب ك٦بانبة الظا٤بْبٗبصاحبة األخيار كاعتزاؿ األشرار ك٦ب( كعليك) 

كقاؿ عليو الصبلة (ُ) ((كم من ٱباللد على دين خليلو فلينظر أح ءا٤بر )) :الصبلة كالسبلـ
 (ُ) ((كالوحدة خّب من ا١بليس السوء،  خّب من الوحدةّبا١بليس الصا)) :كالسبلـ

كما ،  ك٦بالستهم تزرع ُب القلب ٧ببة ا٣بّب كتعْب على العمل بو، كاعلم أف ٨بالطة أىل ا٣بّب
كأيضا فإف من ، ُب القلب حب الشر كحب العمل بو أف ٨بالطة أىل الشر ك٦بالستهم تغرس
كا٤برء مع من أحب ُب ، سواء كانوا أخيارا أك أشرارا خالط قوما كعاشرىم أحبهم ضركرة

 .(ِ) ((ىػا  الدنيا كاآلخرة
 :قاؿ ف، من أجل اهلل اإلحساف إٔب األصحابُب ضابط  اككضع اإلماـ ا٢بداد معيار 

كلؤلصحاب . كمندكب إليو، كمرغب فيو، فهو مأمور بو: كأما اإلحساف إٔب األصحاب))
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ: قاؿ اهلل تعأب، احملافظة عليهاحقوؽ ٘بب مراعاهتا كتتأكد 

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڱڱ 

چ ہ  ہ  ھ
(ّ). 

من صاحب يصحب صاحبا كلو ساعة  ما)) :كركم عنو عليو أفضل الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ
عليو كقاؿ (ْ) ((؟من هنار إال سئل عن صحبتو يـو القيامة ىل أقاـ فيها حق اهلل أك أضاعو

كقاؿ  (ٓ) ((كخّب ا١بّباف خّبىم ١باره، خّب األصحاب خّبىم لصاحبو)) :الصبلة كالسبلـ
                                                           

 .ُِْ/ ُْ، ُْٕٖأخرجو اٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ُ)
.. الوحدة خّب من جليس السوء، كا١بليس الصاّب خّب من الوحدة، »أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ اخر ( ُ)

 .ّٕٖ/ّ، ْٔٔٓا٢بديث، رقم ا٢بديث 
 . ُِٖا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ِ)
 ّٔاآلية النساء: سورة ( ّ)
 عبد: ٙبقيق،اإللباس كمزيل ا٣بفاء كش ،  الفداء الدمشقي، أبو العجلوين ٧بمد بن ذكره العجلوين: إ٠باعيل( ْ)

 .ِٓٓ/ُـ، َََِ - ىػَُِْ، ُالعصرية، ط ا٤بكتبة: ىنداكم، ، الناشر أٞبد بن ا٢بميد
عند اهلل خّبىم لصاحبو، كخّب ا١بّباف عند اهلل خّبىم خّب األصحاب أخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ آخر )( ٓ)

 .ّّّ/ ْ، ُْْٗ، رقم ا٢بديثباب ما جاء ُب حق ا١بوار (١باره
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( ُ) (( ما ٙباب اثناف إال كاف أحبهما إٔب اهلل أشدٮبا حبا لصاحبو)) :عليو الصبلة كالسبلـ

 ( أرفقهما بصاحبو) كُب ركاية
كقػػاؿ . اهلل كهلل فثوابػػو عظػػيمكمهمػػا كػػاف ذلػػك ُب ، كأصػػل الصػػحبة صػػدؽ احملبػػة كصػػفاء ا٤بػػودة

، كا٤بتجالسػػػػػْب ُب، ُب للمتحػػػػػابْبكجبػػػػػت ٧ببػػػػػٍب : قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػأب)) :عليػػػػػو الصػػػػػبلة كالسػػػػػبلـ
: يقػػوؿ اهلل تعػػأب يػػـو القيامػػة)) :قػػاؿ عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـك  (ُ) ((كا٤بتبػػاذلْب ُب، كا٤بتػػزاكرين ُب

كقػػػاؿ عليػػػو الصػػػبلة  (ِ) ((تلػػػي اليػػػـو أتلهػػػم ُب تلػػػي يػػػـو ال تػػػل إال، أيػػػن ا٤بتحػػػابوف ٔبػػػبلٕب
كقػاؿ عليػو الصػبلة  (ّ) ((هللحبو إال يحب ا٤برء ال من سره أف ٯبد حبلكة اإلٲباف فل)) :كالسبلـ
كرجػبلف ٙبابػا ُب : فذكرىم حػٌب قػاؿ، سبعة يظلهم اهلل ُب تلو يـو ال تل إال تلو)) :كالسبلـ
 .ا٢بديث(ْ) (( ...اجتمعا عليو كتفرقا عليو، اهلل
أحب اإلنساف اإلنساف كألفو كصاحبو ألنو ٰبب اهلل كيعمػل بطاعتػو كػاف ذلػك مػن احملبػة فإذا 

كإذا أحبػو كصػحبو ألنػو يعينػو علػى دينػو كيسػاعده علػى طاعػة ربػو فقػد أحبػو ُب . ُب اهلل تعأب
أك ألنػػو يعينػػو علػػى دنيػػاه ، كإذا أحبػػو كصػػحبو ألنػػو كجػػد طبعػػو ٲبيػػل إليػػو كنفسػػو تػػأنس بػػو. اهلل

كتلػك صػحبة ، اشو الٍب يتمتع ُّػا فتلػك ٧ببػة طبعيػة ليسػت مػن احملبػة هلل ُب شػيءكأسباب مع
 .كلعلها ال ٚبلو من خّب إف شاء اهلل تعأب، نفسانية اقتضاىا ميل الطبع كلكنها مباحة

كيساعده على أسباب الفسق كا٤بنكر ، كأما إذا أحبو كصاحبو ألنو يعينو على ا٤بعصية كالظلم
كىي ، كىي ُب سبيل الشيطاف كليست من اهلل ُب شيء، ومة قبيحةمذم فتلك ٧ببة كصحبة

 :قاؿ اهلل تعأب، الٍب تنقلب ُب اآلخرة عداكة كرٗبا انقلبت ُب الدنيا قبل اآلخرة
چ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ چ

فينبغي لك أيها األخ أف ال ٙبب  (ٓ)
، عباد اهلل الصا٢بْبكأىل الزىد ُب الدنيا من ، كال تصحب إال أىل التقول كأىل العلم

                                                           

ما ٙباب رجبلف ُب اهلل إال كاف أحبهما إٔب اهلل عز كجل أشدٮبا أخرجو الطراين ُب معجمو األكسط، ، بلفظ )( ُ)
 .ُِٗ/ ّ، ِٖٗٗ(، رقم ا٢بديثحبا لصاحبو

 ( من ىذه الرسالة .ِّٓٚبرٯبو  من )ص سبق ( ُ)
 .ُٖٖٗ/ْ، ِٔٔٓ، رقم ا٢بديث باب ُب فضل ا٢بب ُب اهللأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ْْ/ُ، ّأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: باب اإلٲباف، رقم ا٢بديث ( ّ)
، َٔٔا٢بديث ، رقم اب من جلس ُب ا٤بسجد ينتظر الصبلة كفضل ا٤بساجدأخرجو البخارم ُب صحيحو: ب( ْ)
ُ/ُّّ. 
 ٕٔاآلية الزخرؼ: سورة  (ٓ)
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ككما ، فإف ا٤برء مع من أحب ُب الدنيا كاآلخرة كما ُب ا٢بديث الصحيح، كأكليائو ا٤بؤمنْب
فلينظر أحدكم من ، كا٤برء على دين خليلو، ا٤برء من جليسو)) :الصبلة كالسبلـ قاؿ عليو
كالوحدة خّب من ، ا١بليس الصاّب خّب من الوحدة)) :الصبلة كالسبلـ كقاؿ عليو (ُ) ((ٱبالل

، كىي الصحبة احملمودة ا٤بشكورة، فصحبة ا٤بتقْب كالصا٢بْب قربة إٔب اهلل (ِ) ((ا١بليس السوء
، كُب فضلها كردت األخبار كاآلثار الكثّبة كىي احملبة هلل كُب اهلل الٍب عظم فضلها كثواُّا

 .كارتفع قدرىا ك٧بلها من الدين
صحبتو من الغافلْب ا٤بعرضْب عن اهلل كعن الدار اآلخرة كمن ال خّب ُب ، كأما صحبة األشرار

ك٘بب ، ألف أىل الشر كالفساد يتعْب بغضهم ُب اهلل، فهي الصحبة ا٤بذمومة ا٤بمقوتة
كمن أحب ُب اهلل كهلل من بر من عباد . كذلك من ا٤بهمات ُب الدين، مباعدهتم ك٦بانبتهم

فإف ا٢بب ُب اهلل كالبغض ُب ، طاعتو أبغض ال ٧بالة من عصى اهلل كأعرض عن، اهلل كاتقى
كقد قاؿ رسوؿ ، ةعكٮبا من الدين ٗبنزلة عالية رفي، اهلل متبلزماف ال يصح أحدٮبا بدكف اآلخر

.  (ُ)((اإلٲباف ا٢بب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل امن أكثق عر )) -صلى اهلل عليو كآلو كسلم-اهلل 
: إٔب أف قاؿ( ِ)((ُب اهلل كالبغض ُب اهللأفضل األعماؿ ا٢بب )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

لعلم كالصبلح اأنو ينبغي للمؤمن كيتعْب عليو أف ٰبب أىل ا٣بّب كالدين ك : فتبْب ٗبا ذكرنا
 .كيبغض أىل الباطل كالفساد كالظلم كالفسوؽ أحياء كأمواتا، أحياء كأمواتا

كُب . األشرار كالفجاركٯبتنب صحبة ، أف ٱبتار صحبة األخيار كاألبرار: كينبغي لو أيضا
، ف من ٓب ٯبد مؤمنا تقياإك  (ّ)((كال يأكل طعامك إال تقي، ال تصحب إال مؤمنا)) :ا٢بديث

، برا صا٢با يصحبو كيعاشره فالعزلة كاالنفراد خّب لو كأصلح من ٨بالطة أىل الشر كالفساد
ىائلة عاجلة كبليات ، كفيها آفات كثّبة، ككثّب شرىا، فإف خلطة ا٤بفسدين عظيم ضررىا

 :فمنها، كآجلة

                                                           

 ( من ىذه الرسالة.ِْٓسبق ٚبرٯبو:  من )ص  ( ُ
 ( من ىذه الرسالة.ِْٓسبق ٚبرٯبو:  من )ص ( ِ)
 . َُٕ/ٔ، َُِّْأخرجو ابن أيب شيبو ُب مصنفو: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُٖٗ/ْ، ْٗٗٓا٢بديث ، رقم باب ٦بانبة أىل األىواء كبغضهمأخرجو أبو داكد ُب سننو: ( ِ)
 .ُّٓ/ِ، ٓٓٓ، رقم ا٢بديث باب الصحبة كاَّالسةأخرجو ابن حباف ُب صحيحو: ( ّ)
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أف مشاىدة أىل الغفلة كاإلعراض تقتضي : كمنها، اسَباؽ الطبع من حيث ال يشعر اإلنساف
ك٘بر إٔب ، كهتوف على القلب كقع ا٤بعاصي، كا٤بيل إٔب ما ىم عليو من سوء ا٢باؿ، األنس ُّم
 :كُب ذلك يقوؿ الشاعر، كاالستحساف ألقوا٥بم كأفعا٥بم، التشبو ُّم

 (ُ)فكل قرين با٤بقارف يقتدم ***عن ا٤برء ال تسأؿ كسل عن قرينو               
 :كقاؿ اآلخر

 كلكن السليمة ٘برب؛ منها ***ما يرئ ا١برباء قرب سليمة                   
كالفوائد العاجلة ، كُّذا السبيل تعرؼ ما ُب خلطة األخيار كأىل الصبلح من ا٤بصاّب كا٤بنافع

إما أف : مثل ا١بليس الصاّب كمثل صاحب ا٤بسك) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ كقد، كاآلجلة
كمثل ا١بليس  ة طيبةكإما أف ٘بد منو رائح، كإما أف تبتاع منو، -أم يعطيك  -ٰبذيك 
 .( ُ)كإما أف ٘بد منو رائحة منتنة، إما أف ٰبرؽ ثيابك: الكّب خالسوء كناف
ٍب يطرأ عليو ما يغّب ذلك ، ا٣بّب كالطاعةقد يصحب اإلنساف صاحبا من أىل : فإن قلت

 ؟فما الذم ينبغي لصاحبو أف يعاملو بو، من الغفلة كا٤بعصية
فإف رجع كإال كعظو كأغلظ عليو كخوفو ، فأقوؿ ينصحو باللط  كالرفق حٌب يرده إٔب اهلل

 ما  فإف عاد إٔب. كانتظر فيو أمر اهلل، فإف ٓب ينفع ذلك كأيس معو جانبو كأعرض عنو. باهلل
 .من ال خّب فيو ةكإال فبل خّب ُب صحب، لو كاف عليو من ا٣بّب عاد

كترؾ ا٤بعاشرة ، بغض أىل ا٤بعاصي ك٦بانبتهم: الذم ينبغي لئلنساف كيتعْب عليو: فإف قلت
كبدعوة أىل الشر ، لمسلمْب عمومالنساف مأمور بالنصيحة كمع ذلك فاإل، كا٤بخالطة ٥بم

 ؟كا٤بعصية إٔب ا٣بّب كالطاعة
بل إذا ، كلكن النصيحة كالدعوة إٔب ا٣بّب ال تقتضي معاشرة ك٨بالطة، األمر كذلك: فأقوؿ

كإف قصدىم بذلك ، ممعهلقيهم كرأل للنصيحة كالدعوة إٔب ا٣بّب موضعا فيهم فعل ذلك 
ٔب أماكنهم من غّب معاشرة كال ٨بالطة فهو أيضا مأمور بو كمندكب إليو من إككاف من أىلو 

                                                           

 الشعراء باألعلم، أشعار ا٤بعركؼ عيسى بن سليماف بن ا٢بجاج، يوس  القائل ىو طرفة ابن العبد:  األعلم، أبو( ُ)
 .ُٕ/ُا١باىليْب،  الستة
مثل ا١بليس الصاّب كالسوء، كحامل ا٤بسك كنافخ الكّب، فحامل ا٤بسك: إما أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ ( ُ)

أف ٰبذيك، كإما أف تبتاع منو، كإما أف ٘بد منو رٰبا طيبة، كنافخ الكّب: إما أف ٰبرؽ ثيابك، كإما أف ٘بد رٰبا خبيثة " 
 .ٔٗ/ٕ، ّْٓٓ، رقم ا٢بديث باب ا٤بسك
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كا٢بق غّب ، فإف السبيل كاضح. كال يلبس عليك الشيطاف، فاعلم ذلك كُب ٧بلو، أىلو
 .ملتبس بالباطل

ليكوف لك جليسا كمعاكنا على ، أنو ينبغي لك إذا قصدت صحبة أحد كمصادقتو: م اعلمث
كالتفتيش ، ىا حسن النظر كاالختبارف تقدـ قبل عقد الصحبة كاختيار أمور آخرتك كدنياؾ أ
، فإف كاف يصلح لذلك صحبتو كإال تركت، تصحبو كتتخذه صديقاعن أحواؿ من تريد أف 

ا٣برة كحسن النظر تعود  كرب صحبة ٓب تتقدمها، فليس كل أحد يصلح للصحبة كا٤بعاشرة
 .كحشة كعداكة ُب أسرع كقت
: إذا أردت صحبة أحد فراع فيو ٟبس خصاؿ)): -رٞبو اهلل تعأب-كقد قاؿ حجة اإلسبلـ 

. كأف ال يكوف كذابا، كأف ال يكوف حريصا على الدنيا، كالصبلح ،كا٣بلق ا٢بسن، العقل
 .(ُ)((ذلك كالكفايةمن كىو الغاية ، انتهى كبلمو ٨بتصرا

كٛبت ا٤بودة بينك كبْب صاحب فقد توجهت عليك لو حقوؽ ال ، ٍب إذا انعقدت الصحبة
 .طائل ٥باكإال كانت الصحبة صورة ببل حقيقة ال نفع فيها كال ، بد لك من القياـ ُّا
كأف تكره لو ما ، أف ٙبب لو ما ٙبب لنفسك من ا٣بّب: كٝبلتها، كحقوؽ الصحبة كثّبة
، كالسعي ُب مصا٢بو، كأف تنزلو منزلة نفسك ُب االىتماـ بأموره، تكرىو لنفسك من الشر

 .كالسركر ٗبساره كاالغتماـ ٗبكارىو، كقضاء حوائجو
. كأف ٙبفظو حاضرا كغائبا كحيا كميتا، أمكنككأف ٘بتهد ُب إدخاؿ السركر عليو بكل كجو 

كأف تواسيو من مالك ، كأف ٙبسن الوفاء مع أىلو كأكالده كأقاربو بعد ٩باتو كُب حياتو كذلك
على مثل ما كاف عليو السل  ، كإف آثرتو على نفسك كاف أحسن كأفضل، عند حاجتو

هم كعاشرىم ٧بمودة حٌب  فقد كانت ٥بم سّب كأفعاؿ مع من صحب، الصاّب رٞبة اهلل عليهم
، كيأخذ من متاعو ما أراد، كاف أحدىم يأٌب إٔب بيت صديقو ُب غيبتو فيأكل من طعامو

 .ككاف اآلخر يفعل مع أخيو كذلك
 -أم من النسب  - إ٭با أحب أخي: فقاؿ؟ أخوؾ أحب إليك أـ صديقك: قيل لبعضهمك 

دكم يده ُب جيب أخيو ىل يدخل أح: كقاؿ بعضهم لبعض من قدـ عليو، إذا كاف صديقي
 .لستم إذا بإخواف: فقاؿ. ال: فقاؿ؟ فيأخذ منو ما أراد

                                                           

 .ُُٕ/ِالغزإب: إحياء علـو الدين،  ( ُ)
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حٌب أهنم ال يفقدكف من أبيهم إال ، ككاف الرجل منهم يقـو بأكالد صديقو كأىلو بعد كفاتو
 .كحكاياهتم ُب ذلك كثّبة معركفة، كجهو

كالصداقة إال صور كرسـو كٓب يبق من األخوة ُب اهلل ، كىذا أمر قد تودع منو من زماف سابق
اإلماـ حجة : كقد أشبع الكبلـ ُب شرائط الصحبة كحقوقها كآداُّا! ال حاصل ٙبتها

. نبذة صا٢بة( بداية ا٥بداية) كذكر من ذلك ُب، ( اإلحياء) اإلسبلـ ُب كتاب الصحبة من
ففعل ذلك مع ، أك يستحب، ا٢بقوؽ فكل ما ٯبب عليك لعامة ا٤بسلمْب من: كعلى ا١بملة

 .(ُ) ((ىػا كأكثر استحبابا، الصديق كالصاحب آكد كجوبا
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد

 ٍبكى ًمٍن قػىٍبًل أٍف تػىٍبًلىػػػً لىوي تىاًىران يػيٍعج  ***ٍحبىةى مىٍن تػىرىل ػػػػػػػتىار صي ػٍ خػى فىًإيَّاؾى أىٍف ت          
ا الزَّمى ػػػػػىى  ُبزَّ ػػػػػػػػػػلىقىٍد عى             ٍجدو كىيػىنػٍهىاؾى عٍن سيٍفلً ػػػػػػػػػػمى  ُبيىًعينيكى   ***وىاًفقه ػػػػػػػاًف مي ػػػػذى
 يكى أىٍك تػىٍقًليػػػاؿى أىٍقلً ػػػػػكىًإٍف قػيٍلتى شىرَّان قى ***   ٍسرًعان ػػػػػػاؿى لىبػىٍيكى مي ػػػػًإذىا قػيٍلتى خىٍّبان قى           
ان ثً   ***فىمىا عىٍيشي مىٍن ٲبيًٍسي كىييٍصًبحي فىاًقدان             ٍزؿً ػػػػػػػػًجدٍّ كىا٥ٍبى ػػػػقىةن مىٍأميوٍف ُب الػػػػػػػػػػػػػأىخى
 ٍحفىظيوي ػػػػػػػػػػػكىيى   ***ريكميوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو يى ػػػػػػػػػػػػػلٍّ أىمٍ ػػػؤىزًاريهي ُب كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي          

ى
 لً ػػػاًؿ كىاألىىٍ ػُب النػٍَّفًس كىا٤ب

 (ِ)لٍّ ػػػً ٍوًص بًا٣بػػػػػػعىلىٍيًو يىديكري الشٍَّأفي فىاٍستى   ***قىرَّره ػػػػػػػػػػػػػػػػػره مي ػػػػػػٍ وىاًف أىمػػػػػػػػػػػػػػػميظىاىىرىةي اإًلخٍ           
 

 
                                                           

 . َّٖ-َّّا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ُ)
، ص ( ِ)  . َُٓا٢بداد: الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
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 الفصل
 الثاني

 

 النبوات
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 الفصل الثاني
 :وىي ثالثة مباحثوفيو  في الكتب والنبواتمنهج اإلمام الحداد 

 :مطالبثالثة  اإليمان بالكتب السماوية وفيو: المبحث األول
 .حاجة الناس للكتب السماوية: المطلب األول -
 .السماويةاإليمان بالكتب : الثانيالمطلب  -
 .اإليمان بالقرآن الكريم :المطلب الثالث -

 :مطالب الصالة والسالم وفيو خمسةعليهم اإليمان بالرسل : نيالمبحث الثا
 .إجماالالسالم الصالة و عليهم اإليمان بالرسل معنى  :المطلب األول -
 عليهم السالممسألة إيجاب بعثة وحاجة الناس للرسل :المطلب الثاني -
 .السابقين عليهم السالمنسخ شرائع األنبياء مسألة  :المطلب الثالث -
 .الفطانةالتبليغ صفات الرسل األربع األمانة الصدق  :طلب الرابعالم -
عليهم مباحث عقدية متعلقة باإليمان بالرسل  :المطلب الخامس -

 .الصالة والسالم
الصحابة       و  نبوة نبينا محمد منهج اإلمام الحداد في الكالم على : ثالثالمبحث ال

 :أربعة مطالب وىي فيوو وآل البيت رضي اهلل تعالى عليهم أجمعين 
 .نبينا محمد  نبوة :المطلب األول -
 .مقام السنة في الدين :المطلب الثاني -
 .البدعة عند اإلمام الحداد :المطلب الثالث -
منهج اإلمام الحداد في الصحابة والخالفة وآل  :رابعالمطلب ال -

 .أجمعينالبيت رضوان اهلل عليهم 
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 المبحث األول
 السماويةاإليمان بالكتب 

 :حاجة الناس للكتب السماوية: المطلب األول
كعبلقتو ُّم ُب ا٤بعاملة ، كأرحم ُّم من آبائهم كأمهاهتم، اهلل سبحانو كتعأب لطي  بعباده

كال ، كإنارة سبل ا٢بياة السعيدة ُب الدنيا كاآلخرة، كالعفو كا٤بغفرة، قائمة على الكـر اإل٥بي
أك ، يو نتيجة ا٫برافو فينأل عن الضبلؿ كيستقيم مع ربويإال لّب يأخذ اهلل تعأب عبده بالشدة 

، ككعظو فلم يتذكر، ليجازيو بعدلو على ٛبرده كتلمو كعصيانو بعد أف أمهلو فلم يزدجر
 .كدعاه فلم يلب النداء

كال ٲبكن معرفة ا٣بط اإل٥بي ا٢بكيم كإدراؾ ، ىذه ىي أصوؿ ا٤بعاملة بْب اهلل كبْب عباده
كالشعور ٗبا بْب العبد كربو من عبلقة طيبة رحيمة ٝبيلة إال إذا نزؿ ، اين الكاملالتشريع الرب

، كما يأمرىم بو كما ينهاىم عنو، بذلك من عند اهلل كتاب فيو ما يريد اهلل أف يقولو لعباده
 .كليجازيهم ٗبا رتبو على أكامره كنواىيو من جزاء، كيرشدىم إليو لتتحقق مصا٢بهم ُب دنياىم

. كوفكبْب اإلنساف كال، اإلنسافبْب اإلنساف ك ك  كربو اف أنواع العبلقات بْب اإلنسافكفيو بي
كفيو بياف بعض ما ُب الكوف من ٨بلوقات ٥با صلة باإلنساف مع أنو ال يراىا كعليو أف يتخذ 

 .منها مواق  معينة كا٤ببلئكة كا١بن كالشياطْب كغّبىم
كفيو غّب ذلك ٩با ال ٲبكنو ، خر با١بنة أك النارُب اليـو اآل، كفيو بياف مصّب اإلنساف كجزائو

الوصوؿ إليو عن طريق آخر غّب طريق الوحي اإل٥بي ا٤بنزؿ على نيب أك رسوؿ اختاره اهلل 
ىذا الوحي م لغو إٔب الناس كيسّب فيهم على ىدسبحانو كاصطفاه ليتلقى عن اهلل كحيو كيب

 .كأخبلؽ كآدابمنفذا لو كمطبقا بدقة لكل ما فيو من تشريعات 
٥بذا كلو الناس ٕباجة إٔب الكتب السماكية كقد استدؿ اإلماـ ا٢بداد على حاجة الناس ٥با 

كعليك )): كُّا تقـو ا٢بجة كا٤بؤاخذة ،كُّل ييعرؼ ا٤بعركؼ كا٤بنكر قاؿ اإلماـ ا٢بداد
اهلل  باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فإنو القطب الذم عليو مدار الدين، كألجلو أنزؿ

كما ذكر اإلماـ ا٢بداد ُب حكمو أف إنزاؿ الكتب رٞبة من اهلل  (ُ) ((الكتب كأرسل ا٤برسلْب
رٞبةه تطلبك، كرٞبةه تطلبها.فالٍب تطلبك: رٞبة ا٥بداية )):٠باىا رٞبة ا٥بداية كالبياف فقاؿ

                                                           

 .ُِّ، صرسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرةا٢بداد:  ( ُ)
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٥با  بالبياف. كألجلها كاف إرساؿ الر سل كإنزاؿ الكتب. كالٍب تطلبها: ىي ا١بنة، تسعى
كينبو اإلماـ ا٢بداد أف إنزاؿ الكتب نعمة ينبغي  (ُ) ((بالعمل الصاّب، على قانوف العلم النافع

كذلك ٯبب عليك أف تشكره على النعم العامة كإرساؿ الرسل كإنزاؿ )): شكرىا قاؿ
 (ِ) ((الكتب كرفع السماء كبسط األرض

من القرآف كلو تقرير أمور أربعة ا٤بقصود )) :-رٞبو اهلل-الرازم كقاؿ اإلماـ فخر الدين
پ  پ  پ   چ: اإل٥بيات كا٤بعاد كالنبوات كإثبات القضاء كالقدر هلل تعأب فقولو

 : يدؿ على ا٤بعاد كقولو(ْ) چ  ٺ  ٺ    ٺ چ: على اإل٥بيات كقولو يدؿ(ّ) چپ

يدؿ على نفي ا١بر كعلى إثبات أف الكل بقضاء اهلل  (ٓ) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ
إٔب آخر السورة يدؿ على إثبات قضاء اهلل كعلى (ٔ) چٹ   ٹ  ٹ  چ: كقدره كقولو

النبوات فلما كاف ا٤بقصد األعظم من القرآف ىذه ا٤بطالب األربعة كىذه السورة مشتملة 
 .كجاءت ىذه الرسالة ُب تقرير ىذه األربعة األمور، (ٕ) ((عليها ٠بيت أـ القرآف

 :على ملتإذا فالكبلـ على النبوات يش
 ( القرآف) كالتوسع ُب آخر الكتب ا٤بنزلة، ى األنبياءعل ت أنزلٍبالكتب الالكبلـ على : أكال
 .تواالكبلـ على النيب كالرسوؿ الذم اختاره اهلل لوحيو كرسالتو كأيده ٗبعجز : ثانيا
 .الكبلـ على مباحث متعلقة بالنبوات السنة كمكانتها كالصحابة كآؿ البيت: ثالثا
 
 

                                                           

 . ُٖ، ص ا٢بكم ا٢بداد:  ( ُ)
 .َُٕص ،رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرةا٢بداد:  ( ِ)
 ِاآلية الفاٙبة: سورة ( ّ) 
 ْ اآليةالفاٙبة:  سورة (ْ)
 ٓ اآليةالفاٙبة:  سورة( ٓ)
 ٔ اآليةالفاٙبة:  سورة( ٔ)
 .ُٔٓ/ُالرازم: مفاتيح الغيب،  ( ٕ)
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 :اإليمان بالكتب السماوية: المطلب الثاني
تكوف دستورا لؤلمم الٍب بعثوا ، أنزؿ اهلل سبحانو كتعأب على عدد من األنبياء كتبا من عنده

، حقا -عليو السبلـ-كالزبور على داكد ، حقا -عليو السبلـ-فنزلت التوراة على موسى ، ٥با
عليهما -كأنزلت الصح  على إبراىيم كموسى ، حقا-عليو السبلـ -كاإل٪بيل على عيسى 

   -عليهم الصبلة كالسبلـ- على خاًب األنبياء كا٤برسلْب، كأنزؿ القرآف الكرًن، حقا-السبلـ 
، كاتباع ما فيو، كالواجب على العباد من كل أمة اإلٲباف ٗبا أنزؿ اهلل من الكتاب على نبيهم

ٗبا أنزؿ اهلل من الكتب األخرل على  كذلك الواجب عليهم أف يؤمنوا،  كاالحتكاـ إليو
داـ  فبل معُب للكفر بالكتب األخرل ما، ألف ا٤بنزؿ كاحد سبحانو كتعأب؛ األنبياء اآلخرين

 قاؿ اهلل تعأب، فالكفر بواحد منها ىو كفر ٔبميع الكتب، أف من تكلم ُّا كاحد

چںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ
(ُ)

 

سػػػػبحانو كتعػػػػأب امتػػػػدح ا٤بػػػػؤمنْب ُب ىػػػػذا السػػػػياؽ إلٲبػػػػاهنم بالكتػػػػب السػػػػماكية بدرجػػػػة فػػػػاهلل  
كالعمدة ُب ذلػك ىػو ، ال يفرقوف بينها كما ال يفرقوف بْب الرسل من جهة اإلٲباف ُّم، كاحدة

چۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  قػػوؿ اهلل تعػػأب
(ِ)

الصػػبلة  - مػػر نبيػػو عليػػوفػػاهلل أ  
كتػاب فهػو ب كنفهم ذلك من التعبػّب، بإٲبانو بالكتب السماكية كلهاأف يعلم الناس -كالسبلـ 

كالتفريق بْب الكتب السػماكية ىػو تفريػق ، اسم جنس يعم ٝبيع تلك الكتب دكف تفريق بينها
كلػػػذلك كػػػاف اإلٲبػػػاف ، بػػػالرغم مػػػن أف الػػػذم أرسػػػلهم كاحػػػد، كبػػػْب ا٤برسػػػلْب، بػػػْب الرسػػػاالت

كمػػا ،  كال يقبػػل منػػو سػػواىا، ا٤بػػؤمن يعتقػػدىابغػػي أف الشػػامل ُّػػذه الكتػػب ىػػو العقيػػدة الػػٍب ين
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ   چ :قػػػاؿ اهلل سػػػبحانو كتعػػػأب

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ     ڍڇ  ڇ  ڇ  

چ گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  
(ّ)

 

                                                           

 ِٖٓ اآليةالبقرة:  سورة( ُ)
 ُٓ اآليةالشورل:  سورة (ِ)
 ُّٕ -ُّٔ: اآلية البقرة سورة( ّ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ   چككذلك ُب اآلية األخرل 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

 ( 1) چ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ      ڤ

 كجعل، بينها التفريق دكف ٝبيعا الكتب ُّذه اإلٲباف ضركرة على يشدداف القرآنياف فا٤بوضعاف
ڍ  ڌ  چ : كغفرانو اهلل رضواف إٔب ا٤بوصل، األكحد ا٥بدل سبيل ىي اإلٲبانية ا٤بنظومة ىذه

 اهلل لصراط ٦بافاة، منها ٔبزء بل  كاإلخبلؿ ُّذه العقيدة( ِ) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
، ٢بقا ك٦بانبة، كاالفَباؽ كالتنازع، كاالختبلؼ الشقاؽ فعاقبتها، كرسولو هلل ك٧باداة، ا٤بستقيم

قد كبعد فإنا كا٢بمد هلل  )) :اإلماـ ا٢بداد ُب عقيدتوفالواجب اإلٲباف ٔبميع الكتب قاؿ 
، الكعبة قبلةكب، كبالقراف إماما، كٗبحمد نبيا كرسوال، كباإلسبلـ دينا، رضينا باهلل ربا
كبكل ، اهللكآمنا بكل كتاب أنزلو ، كترأنا من كل دين ٱبال  دين اإلسبلـ، كبا٤بؤمنْب إخوانا
كبكل ما جاء بو ٧بمد ، كباليـو اآلخر، لقدر خّبه كشرهكبا، كٗببلئكة اهلل، رسوؿ أرسلو اهلل

كعليو نبعث ، على ذلك ٫بيا كعليو ٭بوت، عليو كآلو كسلم عن اهلل تعأب رسوؿ اهلل صلى اهلل
بفضلك اللهم يا رب ، الذين ال خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف؛ إف شاء اهلل من اآلمنْب

 ( 3)(( العا٤بْب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ْٖ اآليةآؿ عمراف: سورة  (ُ)
 ُّٕ اآلية البقرة: ( سورة (ِ
 .ْٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص (ّ)
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 :اإليمان بالقرآن الكريم: المطلب الثالث
 :تعريف القرآن: أوال

، معُب القرآف معُب ا١بمعجاء ُب لساف العرب ك ك  (ُ)مصدر قرأ يقرأ قراءة كقرآنا: القرآف لغة
 (ّ)(  (ِ) چ    ی  جئ  حئ   مئ چ: كقولو تعأب. فيضمها، ك٠بي قرآنا ألنو ٯبمع السور

 .(ْ)القرآف قرآنا ١بماعة السور يك٠بقاؿ أبو عبيدة 
ا٤بتعبد ، ا٤بعجز بلفظو، ىو كبلـ اهلل ا٤بنزؿ على نبيو ٧بمد : كالقرآف ُب االصطبلح

ا٤بكتوب ُب ا٤بصاح  من أكؿ سورة الفاٙبة إٔب آخر سورة ، ا٤بنقوؿ بالتواتر، بتبلكتو
 .(ٓ)الناس

 :محترزات التعريف
 .من األنس كا١بن كا٤ببلئكةفخرج بقولنا  كبلـ اهلل  كبلـ ا٤بخلوقْب  -ُ
كا٤بنزؿ خرج بو ما استأثر اهلل بعلمو أك ألقاه إٔب مبلئكتو ليعملوا بو ال لينزلوه على أحد  -ِ

 :قاؿ تعأب ما يستأثر بعلمو إٔب الناس كمنوذلكم أف من كبلـ اهلل ما ينزلو ، من البشر
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ        چ 

 چ  ىئيئ  جب  حب  خب   مب
(ٔ) 

كمرة أنزؿ مفرقا ، القرآف الكرًن أنزؿ مرتْب مرة ٝبلة كاحدة إٔب بيت العزة من ٠باء الدنياك 
 .منجما على حسب الوقائع كاألحداث على مدل ثبلث كعشرين سنة

                                                           

 طاىر: ٙبقيق ،كاألثر ا٢بديث غريب ُب النهاية األثّب، ابن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات أبو الدين ابن األثّب: ٦بد ( ُ)
 .ِّٔ/ِـ، ُٕٗٗ - ىػُّٗٗبّبكت،  - العلمية ا٤بكتبة: الطناحي، ، الناشر ٧بمود - الزاكل
   ُٕ اآليةالقيامة:  سورة (ِ)
 .ُِٖ/ُابن منظور: لساف العرب:  ( ّ)
 سزگْب،  فواد ٧بمد: ٙبقيق ،القرآف ٦باز ،البصرم التيمي ا٤بثُب بن معمر عبيدة أبا عبيدة: أبو ( ْ)

 .ّْىػ، ص ُُّٖالقاىرة، ط بدكف:  – ا٣با٪بي مكتبة: الناشر
 العربية ا٢بضارة موسوعة ضمن مطبوع، كعلومو كعلومو، ا٢بديث اهلل، القرآف خل  أٞبد خل  اهلل: ٧بمد ( ٓ)

 .ٓـ، صُٖٔٗ، ُكالنشر، ط للدراسات العربية ا٤بؤسسة: كاإلسبلمية، الناشر
 ِٕ اآليةلقماف:  سورة (ٔ)
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ قاؿ اهلل تعأب)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

چۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: ٍب قاؿ سبحانو (ُ)

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٿ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ

چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
ٍب أنو ، فعرفنا سبحانو أنو أنزؿ القرآف ُب رمضاف (ِ)

كىذا اإلنزاؿ من اللوح احملفوظ إٔب بيت العزة من السماء ، أنزلو ُب ليلة القدر منو با٣بصوص
-كنزؿ بو جريل بأمر اهلل على ، نزؿ القرآف ٝبلة كاحدة من اللوح إٔب بيت العزة، الدنيا

كىي مدة الوحي إٔب رسوؿ اهلل ، مفرقا ُب ٫بو ثبلث كعشرين سنة -رسولو عليهما السبلـ
إذ أكحى اهلل إليو كىو ابن أربعْب سنة كقبض عليو الصبلة ؛ صلى اهلل عليو كآلو كسلم
 (ّ) ((ككذلك قاؿ العلماء احملققوف من السل  كا٣بل . سنة كالسبلـ عن ثبلث كستْب

كالتوراة ا٤بنزلة على ،  ٱبرج ما أنزؿ على األنبياء قبلو على ٧بمد  كتقييد ا٤بنزؿ بكونو -ّ
-كالزبور ا٤بنزؿ على داكد  -عيسى عليو السبلـ-كاإل٪بيل ا٤بنزؿ على  -ـعليو السبل-موسى

 .-عليو السبلـ -كالصح  ا٤بنزلة على إبراىيم -عليو السبلـ
هو ا٤بعجزة ف كالتحدمٖببلؼ ا٢بديث فليس فيو صفة اإلعجاز ، عجز بلفظو كمعناها٤ب -ْ

ألف ا٤بعجزات على ضربْب األكؿ ما اشتهر نقلو ؛ إٔب يـو القيامةا٣بالدة لنبينا ٧بمد 
 .كمنها ما يبقى إٔب يـو القيامة مثل القرآف كانقرض عصره ٗبوت النيب 

كٓب يزؿ ا٢باؿ كذلك ، القرآف متواتر على القطع كمعجز على القطع)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 (ْ) ((إٔب يومنا ىذا من لدف رسوؿ اهلل 
 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
ٍأهًنىا  ُبكىميٍعًجزىةي القيٍرآًف                ةه حى ػػػػػػػؤىبَّ ػػػػػػػػػمي   ***عيٍظمو شى ىحى ػػػػػػػٌبَّ ًقيى ػػػػػدى

 اًشرً ػػػػاـً ا٤ب
يٍلًك قىاًدرً   ***رًًه ػػػػػػٍ الىًمْبى ًبعىمػػسىمى رىب  العى ػػػػػػػكىأىقٍ               

فىأىٍعًظٍم ًُّىا ًمٍن مىاًلًك ا٤ب
(ٓ) 

                                                           

   ُٖٓ اآليةالبقرة:  سورة( ُ)
 ٓ - ُ اآليةالقدر:  سورة( ِ)
 .َٕ-ٗٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص  ( ّ)
 .ُٕٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ْ)
، ص  ( ٓ)  .ِٔٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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كاألحاديث القدسية على القوؿ ، ج القراءات ا٤بخالفة لرسم ا٤بصح كا٤بتعبد بتبلكتو ٱبر  -ٓ
ف الصبلة ال تصح إال بتبلكة القرآف دكف ا٢بديث كأل، أهنا منزلة من عند اهلل بألفاتها

 .القدسي
نقوؿ بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت كلو سوره كآياتو كٝبلو كمفرداتو كحركفو كحركاتو ا٤ب -ٔ

 . الثبوتا٢بديث القدسي فأغلبو أحاديث آحاد تِبكخرج بو ، كسكناتو
ُب القرآف غنية ككفاية عن كل )) : أف ُب القرآف الغنية كالكفاية فقاؿاإلماـ ا٢بدادكذكر 
و موجود التواتر ألف في، أف يسأؿ عنها فقط، لت عليو كلمةكإ٭با عليو إذا أشك، شيء

 .(ُ) ((كُب غٍّبه رٗبا يقاؿ  ىل صح أـ ال، كالصحة كاإلعجاز
 :المحيطالقرآن ىو البحر : اثاني

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ ٹ ٹك  (ِ) چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ قاؿ تعأب

 چ ڌڎ
أف : كغّبه الَبمذمما أخرجو : كمن األحاديث  -رٞبو اهلل -قاؿ اإلماـ السيوطي (ّ)
كتاب ) :قاؿ؟ ما ا٤بخرج منها يا رسوؿ اهلل: فقلت أال إهنا ستكوف فتنة)) :قاؿ رسوؿ اهلل 

من تركو ، كىو الفصل ليس با٥بزؿ، كحكم ما بينكم، كخر ما بعدكماهلل فيو نبأ ما قبلكم 
كىو الذكر ، كىو حبل اهلل ا٤بتْب، كمن ابتغى ا٥بدل ُب غّبه أضلو اهلل، من جبار قصمو اهلل

كال ، كال تلتبس بو األلسنة، ىو الذم ال تزيغ بو األىواء، كىو الصراط ا٤بستقيم، ا٢بكيم
ىو الذم ٓب تنتو ا١بن إذ ، كال تنقضي عجائبو، على كثرة الردكال ٱبلق ، يشبع منو العلماء
 چ   ٺ  ٺ       ٺ ٺ   ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  چ: ٠بعتو حٌب قالوا

كمن ، من قاؿ بو صدؽ (ْ)
كما أخرجو  (ٓ) ((إٔب صراط مستقيم مكمن دعا إليو ىد، ؿكمن حكم بو عد، عمل بو أجر

 :اهللقاؿ رسوؿ : أبو الشيخ عن أىب ىريرة أنو قاؿ

                                                           

 .َُٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 ٖٗ اآليةالنحل:  سورة( ِ)
 ّٖ اآليةاألنعاـ:  سورة (ّ)
 ِ - ُ اآليةا١بن:  سورة (ْ)
 .ُِٕ/ٓ، َِٔٗ، رقم ا٢بديث ُب فضل القرآف باب ما جاءأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ٓ)
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ما أخرجو سعيد بن : كمن اآلثار(ُ)  ((إف اهلل لو أغفل شيئا ألغفل الذرة كا٣بردلة كالبعوضة)) 
فإف فيو خر األكلْب ، من أراد العلم فعليو بالقرآف)) :أنو قاؿ منصور عن ابن مسعود

القرآف كل  ُبأنزؿ )) :أنو قاؿ كما أخرجو ابن أىب حاًب عن ابن مسعود( ِ(( )كاآلخرين
–أف السيوطي ٍب ( ّ) ((القرآف ُبلكن علمنا يقصر عما بْب لنا ، شيءكبْب لنا فيو كل ، علم

٪بده بعد أف يسوؽ ىذه األدلة كغّبىا يذكر لنا عن بعض العلماء أنو استنبط أف -رٞبو اهلل 
 چې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ چ: ثبلث كستوف سنة من قولو تعأب  النيبعمر 

(ْ) 
 .فقده ُبكعقبها بػ التغابن ليظهر التغابن ، فإهنا رأس ثبلث كستْب سورة
ٝبع القرآف علـو األكلْب )) :تفسّبه ُبأنو قاؿ  -رٞبو اهلل -(ٓ) يٍب ذكر عن أىب الفضل ا٤برس

خبل ما استأثر بو ، ٍب رسوؿ اهلل ، ٕبيث ٓب ٰبط ُّا علما حقيقة إال ا٤بتكلم بو، كاآلخرين
، مثل ا٣بلفاء األربعة، ٍب كرث عنو معظم ذلك سادات الصحابة كأعبلمهم، سبحانو كتعأب
ٍب ، كتاب اهلل تعأب  ُبعقاؿ بعّب لوجدتو  ٕبلو ضاع : كابن عباس حٌب قاؿ، كابن مسعود

كتضاءؿ أىل العلم ، كفَبت العزائم، ٍب تقاصرت ا٥بمم، كرث عنهم التابعوف بإحساف
كقامت  ، فنوعوا علومو، كالتابعوف من علومو كسائر فنونوكضعفوا عن ٞبل ما ٞبلو الصحابة 

، كمعرفة ٨بارج حركفو، كٙبرير كلماتو، فاعتُب قـو بضبط لغاتو، كل طائفة بفن من فنونو
كالتعليم ، كعدد سجداتو، كأرباعو، كأنصافو، كأحزابو، كسوره، كآياتو، كعدد كلماتو، كعددىا

من ، كاآليات ا٤بتماثلة، ر الكلمات ا٤بتشاُّةإٔب غّب ذلك من حص. . . عند كل عشر آيات
 .فسموا القراء، كال تدبر ٤با أكدع فيو، غّب تعرض ٤بعانيو

                                                           

 .ّّٓ/ِأخرجو األصبهاين: العظمة، ( ُ)
 .ّْٕ/ّ، َُٖٖأخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف: رقم ا٢بديث  (ِ)
 سي : ٙبقيق،اإلكليل ُب استنباط التنزيل ، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن أخرجو السيوطي: عبد ((ّ
 .ُِ/ُـ،  ُُٖٗ - ىػ َُُْبّبكت،  – العلمية الكتب دار: النشر الكاتب، ، دار القادر عبد الدين
 ُُ اآليةا٤بنافقوف:  سورة (ْ)
ك٠بع ا٢بديث ُّا ىػ  َٕٓكلد ٗبرسية سنة  ( ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد السلمي شرؼ الدين ابن أيب الفضل ا٤برسيٓ)

ع بنيسابور كىراة كمرك كعاد إٔب بغداد ٍب قدـ دمشق ٍب مصر ٍب قدـ بغداد ك٠بع من شيوخها ٍب سافر إٔب خراساف ك٠ب
 ٍب قوص ٍب مكة ٍب عاد إٔب بغداد كحدث ب سنن البيهقي عن منصور الفراكم كب صحيح مسلم عن ا٤بؤيد الطوسي

ىػ . ينظر ٓٓٔتوُب بْب العريش كغزة سنة  كاف فقيها ٧بدثا أصوليا ٫بويا أديبا زاىدا متعبدا صن  تفسّبا حسناك 
 .ٗٔ/ٖالسبكي طبقات الشافعية الكرل لتاج الدين السبكي، 
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وسعوا تك ، كغّبىا، كا٢بركؼ العاملة، عاؿمن األ٠باء كاألف كاعتُب النحاة با٤بعرب منو كا٤ببِب
، خط الكلمات كرسـو، كا٤بتعدم، كالبلـز. كضركب األفعاؿ، األ٠باء كتوابعهاعن  ُبالكبلـ 

 .كبعضهم أعربو كلمة كلمة، حٌب إف بعضهم أعرب مشكلو، كٝبيع ما يتعلق بو
، كلفظا يدؿ على معنيْب، فوجدكا منو لفظا يدؿ على معُب كاحد، كاعتُب ا٤بفسركف بألفاتو
 ُبكخاضوا ، منو ا٣بفيكأكضحوا معُب ، فأجركا األكؿ على حكمو، كلفظا يدؿ على أكثر
 .نظره افتضاهكقاؿ ٗبا ، كأعمل كل منهم فكره، كا٤بعاينا٤بعنيْب  ذمت ترجيح أحد ٧بتمبل

 :مثل قولو تعأب، كالشواىد األصلية كالنظرية، كاعتُب األصوليوف ٗبا فيو من األدلة القطعية
 چۉ  ۉ    ې  ې   ۋ  ۅ     ۅ  چ

فاستنبطوا ، إٔب غّب ذلك من اآليات الكثّبة. . . (ُ)
كتنزيهو عما ال يليق ، كعلمو، كقدرتو، كقدمو، كبقائو، ككجوده، اهللمنها أدلة على كحدانية 

 .ك٠بوا ىذا العلم بأصوؿ الدين، بو
 كمنها ما يقتضى، فرأت منها ما يقتضى العمـو، كتأملت طائفة منهم معاىن خطابو

 ُبكتكلموا ، فاستنبطوا منو أحكاـ اللغة من ا٢بقيقة كاَّاز، إٔب غّب ذلك، ا٣بصوص
، كالنهى، كاألمر، كا٤بتشابو، كاحملكم، كاَّمل، كالظاىر، كالنص، كاإلضمار، التخصيص
ك٠بوا ىذا ، كاالستقراء، كاستصحاب ا٢باؿ، إٔب غّب ذلك من أنواع األقيسة. . . كالنسخ

 .الفن أصوؿ الفقو
كسائر ، كصادؽ الفكر فيما فيو من ا٢ببلؿ كا٢براـ، كأحكمت طائفة صحيح النظر

ك٠بوه بعلم ، ذلك بسطا حسنا ُبكبسطوا القوؿ ، كفرعوا فركعو، أصولو فأسسوا، األحكاـ
 .كبالفقو أيضا، الفركع

كدكنوا ، كنقلوا أخبارىم، كاألمم ا٣بالية، كتلمحت طائفة ما فيو من قصص القركف السابقة
 .ك٠بوا ذلك بالتاريخ، كأكؿ األشياء، حٌب ذكركا بدء الدنيا، آثارىم ككقائعهم
 كتكاد تدؾ، قلوب الرجاؿتؤثر ُب  الٍبكا٤بواعظ ، كاألمثاؿ، فيو من ا٢بكم كتنبو آخركف ٤با

، كا٤بعاد، كذكر ا٤بوت، كالتبشّب، كالتحذير، كالوعيد، فاستنبطوا ٩با فيو من الوعد، ا١بباؿ
كأصوال من ، فصوال من ا٤بواعظ، كالنار، كا١بنة، كالعقاب، كا٢بساب، كا٢بشر، كالنشر
 .ا٣بطباء كالوعاظفسموا بذلك ، الزكاجر

                                                           

 ِِ اآليةاألنبياء:  سورة( ُ)
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 كُب، البقرات السماف ُبقصة يوس   ُبمثل ما كرد ، كاستنبط قـو ٩با فيو من أصوؿ التعبّب
، ك٠بوه تعبّب الرؤيا، كَب رؤياه الشمس كالقمر كالنجـو ساجدة، السجن صاحيب منامي

 ىي الٍبفإف عز عليهم إخراجها منو فمن السنة ، كاستنبطوا تأكيل كل رؤيا من الكتاب
٨باطباهتم  ُبٍب نظركا إٔب اصطبلح العواـ ، فإف عز فمن ا٢بكم كاألمثاؿ، شارحة للكتاب
آية ا٤بواريث  ُبكأخذ قـو ٩با ( كأمر با٤بعركؼ) :الذل أشار إليو القرآف بقولو، كعرؼ عاداهتم

، كالثلث، كاستنبطوا منها من ذكر النص ، علم الفرائض، من ذكر السهاـ كأرباُّا كغّب ذلك
كاستخرجوا منو أحكاـ ، كمسائل العدؿ، حساب الفرائض، كالثمن، كالسدس، ربعكال

 .الوصايا
، كالشمس، كالنهار، الليل ُب، كنظر قـو إٔب ما فيو من اآليات الداالت على ا٢بكم الباىرة

 .كغّب ذلك فاستخرجوا منو علم ا٤بواقيت، كالركج، كمنازلو، كالقمر
، كا٤ببادئ، كحسن السياؽ، كبديع النظم، من جزالة اللفظ كنظر الكتاب كالشعراء إٔب ما فيو

كغّب ذلك كاستنبطوا منو ، كاإلٯباز، كاإلطناب، ا٣بطاب ُبكالتلوين ، كا٤بخالص، كا٤بقاطع
 .كالبديع، كالبياف، ا٤بعاين

: كقد أحتول على علـو أخر من علـو األكائل مثل، ىذه الفنوف أخذهتا ا٤بلة اإلسبلمية منو
 .كغّب ذلك من العلـو، كالنجامة، كا٤بقابلة، كا١بر، كا٥بندسة، كا٥بيئة، دؿكا١ب، الطب

قد اشتمل كتاب اهلل العزيز : كأنا أقوؿ: على ىذه النقوؿ كغّبىا فقاؿ السيوطيكأخّبا عقب 
، القرآف ما يدؿ عليها أصبل إال كُب ىيأما أنواع فليس منها باب كال مسألة ، شيءعلى كل 

األفق األعلى كما ٙبت الثرل  ُبكما ، كملكوت السموات كاألرض، ا٤بخلوقاتكفيو عجائب 
 (ُ) (( ذلك ٩با ٰبتاج شرحو إٔب ٦بلداتإٔب غّب. . . ك. . ك

، تفسّب القرآف الكرًن ُبكمن ىذا يتبْب لك كي  تهرت آثار الثقافات العلمية للمسلمْب 
ما جد كما ٯبد إٔب ، منبع العلـو كلهاككي  حاكؿ ىؤالء العلماء ا٤بتقدموف أف ٯبعلوا القرآف 

 (ِ). يـو القيامة

                                                           

 .ُٖالتنزيل، ص استنباط ُب السيوطي: اإلكليل ( ُ)
 كىبة، القاىرة، ط بدكف،  مكتبة: كا٤بفسركف، الناشر التفسّب، الذىيب حسْب السيد الذىيب: ٧بمد ( ِ)
 ِ /ُّٓ. 
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كمنو تستخرج جواىر العلـو ، كاعلم أف القرآف ىو البحر احمليط)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ
كمن فتح لو طريق الفهم فيو من ا٤بؤمنْب داـ فتحو كًب نوره كاتسع علمو ، كنفائس الفهـو

ألنو قد كجد فيو مقصوده كتفر منو ٗبطلوبو كىذه ، كصار ال ٲبل من قراءتو ليبل كال هنارا
ال يكوف ا٤بريد مريدا حٌب ٯبد ُب القرآف كل )) :قاؿ الشيخ أبو مدين. صفة ا٤بريد الصادؽ

على رسوؿ  ، فالقرآف تنزيل عظيم من رب عظيم)) :اإلماـ ا٢بداد قاؿكما .(ُ)(( ما يريد
كما قاؿ عليو ،  كأخبار السابقْب كالبلحقْب، كرًن قد ٝبع اهلل فيو علم األكلْب كاآلخرين

، من قاؿ بو صدؽ، كحكم ما بينكم، كنبأ من بعدكم، فيو نبأ من قبلكم) :الصبلة كالسبلـ
 .ا٢بديث (ِ)(( كمن التمس ا٥بدل من غّبه أضلو اهلل، كمن حكم بو عدؿ
العظيم أصل القرآف أف )) : ال يرل السعادة إال ُب األخذ بالقرآف قاؿ ك اإلماـ ا٢بداد

ڦ   چ: قاؿ اهلل تعأب لنبيو عليو الصبلة كالسبلـ؛ العلـو كمعدهنا هلل ك٦بمعها كموطنها

ڇ  چ :كقاؿ تعأب (ّ) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

من أخذ بالقرآف إٲبانا كعلما كعمبل فاز  (ْ) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
، كضل عن سواء السبيل، حدكده خاب كخسركمن ضيعو كتعدل ، كسعد ُب الدنيا كاآلخرة

 ٹك٩بن كذب بآيات اهلل كصدؼ عنها قاؿ اهلل ، كصار ٩بن ذكر بآيات ربو فأعرض عنها

چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  چ 
كقد قاؿ عليو الصبلة  (ٓ)

كما جعل اإلماـ (ٕ) ((ىػا  (ٔ) ((إف اهلل يرفع ُّذا القرآف أقواما كيضع بو آخرين)) :كالسبلـ
ككل ، ف اتسع لك النظر بنفسك فانظر أنتإ)) : قاؿا٢بداد ا٤برجع األكؿ للمسلم القرآف 
فابق على الطريق ا٤بسلوكة ٤بن ، كإذا ٓب يظهر لك شيء، أمر يشكل عليك فهو ُب القرآف

  :كىي السبل الٍب قاؿ اهلل، كال تتبع الطرؽ فتضل، قبلك

                                                           

 .ْٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بذاكرة ا٤بؤازرة،  ( ُ)
 . ّّٓ/ ّ، ُٖٖٕاإلٲباف: رقم ا٢بديث  أخرجو البيهقي ُب شعب( ِ)
 ٖٗ اآليةالنحل:  سورة( ّ)
 ّٖ اآليةاألنعاـ:  سورة( ْ)
 ُٕٓ اآليةاألنعاـ:  سورة( ٓ)
 . ْٗ/ ّ، ِٕٕأخرجو ابن حباف ُب صحيحو: رقم ا٢بديث ( ٔ)
 .   ٔٓا٢بداد: الدعوة التامة، كالتذكرة العامة، ، ص ( ٕ)
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، اآلية  (ُ) چڍ  ڌ  ڌڎچ  چ  چ  چ  ڇڇ ڇ  ڇ  ڍ    چ 
ُب  تفإذا كاف كذلك بقي، إال إذا تغلقت عليك الطرؽ، تسلكهاتعرفها ال  فكل طريق ما

علمت أحكاـ الصبلة  كي  ما: فإذا قيل لو، كمثل ذلك يظهر لئلنساف ُب القبور، ا٢بّبة
عليو كقد فصل النيب صلى اهلل ، فيقاؿ لو كي  كالقرآف عندؾ، أحد علمِبال قاؿ ، ك٫بوىا

ككل ، كاإلنساف متجر لنفسو، كلكن كسعو العلماء بتطويل الكبلـ فيو، كآلو كسلم الدين
أف كل  اإلماـ ا٢بدادكما اكد   (ِ) ((كلكنو ٰبتاج إٔب البياف، األمور مشركحات ُب القرآف

كقد قاؿ ، إال إف الناس ما علموا معناه، كل شيء فهو ُب القرآف)) : شيء ُب القرآف قاؿ
٤با كتبت ، و منو اليـولو علمت من القرآف أكال ما علمت: -رٞبو اهلل–بن عياض الفضيل 
 (ّ) ((يعِب إنو انكش  لو من معاين القرآف آخر كقتو ما ٓب ينكش  لو أكال، ا٢بديث

 :القرآف باحمليط الذم ٲبيد كىذا التشبيو غاية ُب ا١بماؿ كا٢بسن  اإلماـ ا٢بداد قد شبوك 
 ًتبلىًكتًًو اإلٍكًسّبى كىالشَّرٍحى لًلصٍَّدرً  *** ى دىٍرًس القيرىاًف فىًإفَّ ُب عىلى كىكىاًتٍب          
ًحيػػػػػػػػػػػػػأالى ًإنَّوي البى          

ي
ًمنى اٍلكيٍتًب انػىٍهاره ٛبيىد  ًمنى اٍلبىٍحرً  *** ريهي ػػػػػػػػػػػػطي كىغىيٍ ػػػٍحري ا٤ب

(ْ) 
 :ن يكون أىال لخطابوأتو قابليو إلنسان لاللَّو  تمكين: ثالثا

 چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ چ ٹ ٹ
 - رٞبو اهلل -قاؿ اإلماـ السمعاين (ٓ)

اهلل من كتب  كٓب يعط ىذا ُب كتاب، ىو قراءتو عن تهر قلب: كمعُب تيسر القرآف للذكر
 (ٔ)كا فهما عن الصح ؤ أىل الكتابْب إ٭با يقر فإف ، غّب ىذه األمة

كونو يريد أف ٯبعلو ٧ببل ل، شيءجعل اهلل ُب اإلنساف قابلية لكل )) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
 كتعأب: كقد قاؿ سبحانو، ٓب يكن أىبل ٣بطابو تعأب شيءفلو ٓب يكن قاببل لكل ، ٣بطابو

                                                           

 ُّٓ اآليةاألنعاـ:  سورة (ُ)
 . ِّٔ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  ( ِ)
 . ِْٗ/ ِا٤برجع السابق:  (ّ)
، ص ( ْ)  .َِٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُٕ اآليةالقمر: سورة ( ٓ)
عباس،  بن كغنيم إبراىيم بن ياسر: ٙبقيق ،القرآف تفسّب ،السمعاين ٧بمد بن ا٤بظفر، منصور السمعاين: أبو ( ٔ)

 .ُِّ/ٓـ، ُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُالسعودية، ط – الوطن، الرياض دار: الناشر
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ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ   چ

چڳ  ڱ  ڱ
ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ ٹ ٹك (ُ)

چې  ې  ى
 : معاين دقائقة ُب خطاب القرآف قاؿ ئلماـ ا٢بدادلك  (ّ) ((اآلية(ِ)

ٍب بعد ذلك ا٣بطاب مع ، التكلم بو على لساف ا٢بق، أخص ما يكوف من معاين القرآف))
يات األمر ا٢بق كىو ما فيو ضمّب ا٣بطاب كإياؾ نعبد ٍب ما كاف فيو نيابة عن ا٢بق كآ

فهو ، ٣بطاب ٥بذه األمةُب القرآف اإذا جاء : كقاؿ، كغّب ذلك، كالنهي كالوعد كالوعيد
ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   چ :تعأبسبحانو ك كقولو ،  كال ٱبتص بالفاعل، عاـ فيها

چ  ېئ
أم إهنا تصيب الظآب ككل من ينسب إليو كمن ٯبالسو أك يواكلو أك ٲبيل إليو ، (ْ)
 (ٓ) ((فيكوف ٤بن فعل مثل فعلهم، كإذا جاء ا٣بطاب لغّب ىذه األمة، بأم كجو

 :وىو عزيز القرآن كالم اهلل: رابعا
 چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ چ: تعأب قاؿ اهلل، كبلـ اهلل عز كجلالقرآف  

كقاؿ اهلل عز ، (ٔ)
ائ  ەئ  ەئ  وئ     چ: كقاؿ اهلل عز كجل   (ٕ) چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ: كجل

يعرض  نفسو على  كاف رسوؿ اهلل : قاؿ، عن جابر بن عبد اهللك  (ٖ) چوئ
فإف قريشا قد منعوين أف أبلغ كبلـ ، أال رجل ٰبملِب إٔب قومو)) :فقاؿ، الناس ُب ا٤بوق 

أحسن الكبلـ  )) :كاف يقوؿ ُب صبلتو بعد التشهد  أف رسوؿ اهلل، عن جابرك  (ٗ)  ((ريب
 قاؿ رسوؿ اهللك (َُ) (( كأحسن ا٥بدم ىدم ٧بمد، كبلـ اهلل

                                                           

 ُِ اآليةا٢بشر:  سورة( ُ)
 ِٕ اآليةاألحزاب:  سورة( ِ)
 . ْْ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ِٓ اآليةاألنفاؿ:  سورة (ْ)
 . ُُِ-َُِ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
 ٔ اآليةالتوبة:  سورة( ٔ)
 ُٓ اآليةالفتح:  سورة( ٕ)
 ٕٓ اآليةالبقرة:  سورة( ٖ)
 .ِّْ-ِّّ/ ْ، ّْْٕ، رقم ا٢بديث باب ُب القرآفأخرجو أبو داكد ُب سننو: ( ٗ)
 .ٖٓ/ّ، ُُُّأخرجو النسائي ُب سننو: رقم ا٢بديث ( َُ)
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إف ىذا القرآف كبلـ )) :ا٣بطابقاؿ عمر بن ك  (ُ) ((فهو كبلـ اهلل عز كجل، ينزؿ القرآف)) 
اف القػرآف كػبلـ اهلل  اإلماـ ا٢بداد كعقيدة (ِ) ((فبل أعرفنكم فيما عطفتموه على أىوائكم، اهلل

 : كليس ٗبخلوؽ قاؿ
اتًًو                      كىلىٍيسى ٗبىٍخليوؽو ًخبلىفان ًلصىاًغرً  ***كىأىفَّ كىبلـى اهلًل كىٍص ه ًلذى

(ّ) 
ألنو ، ٠باه عزيزان لعزة قدره، القرآف كبلـ اللَّو)) : قاؿعلى ىذا ا٤بنهج ف ا٢بداداإلماـ أكد ك 

كيستثقل منو ، إال أىل البصّبة كمن ُب قلبو نوركال يستلذ قراءتو ، نزؿ من عزيز على عزيز
إال إف كاف ، لوالىم ما كاف منو ذلك، ل من قراءتو فذلك ُب قلبو شياطْبفمن ٲب، الشياطْب
القرآف أكالن  لو كنت عرفت من: كقد قاؿ الفضيل، فإف البشر من طبعو ا٤بلل، قراءةالمع كثرة 

فإذا أعطاه اللَّو ، ألف ٝبيع العلـو تتفجر من القرآفيعِب ، ما نقلت حديثان ، ما عرفتو منو اآلف
                 (ْ) ((كالعمدة على نورالقلب، كقد أٝبلها فيو، فبل ٰبتاج إٔب ٙبصيلها من غّبه، الفهم فيو

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
حىديًث السَّيًٍّد ا٢بٍىسىنً  ُب أتىكىمىا ***  يىٍكًفى الًَّلبيبى ًكتىابي اهلًل مىٍوًعظىةن             

(ٓ) 
ُب شأف من  فهم القرآف بالعلماء كجعلو ٧بصورا فيهم فقاؿ  اإلماـ ا٢بدادكقد خص 
ٝبيع أموره الٍب تقع لو ُب تاىره كباطنو على كاعلم أنو ال يستقل بعرض )) :يفهم القرآف

فإف ذلك ٨بصوص بالعلماء الراسخْب فإف عجزت عن شيء من ، الكتاب كالسنة كل أحد
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    چ: فعليك بالرجوع إٔب من أمرؾ اهلل بالرجوع إليو ُب قولو تعأب، ذلك

چ  ٺ    ٺ  ٺ
كأىل الذكر ىم العلماء باهلل كبدينو العاملوف بعلمهم ابتغاء كجو اهلل  (ٔ)

                                                           

 .ُِٗ/ّ، ُّّٗأخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: رقم ا٢بديث ( ُ)
 سنن) بػ ا٤بعركؼ الدارمي الدارمي، مسند الفضل بن الرٞبن عبد بن اهلل عبد ٧بمد أخرجو الدارمي ُب سننو: أبو( ِ)

 - ىػ ُُِْ، ُالسعودية، ط العربية كالتوزيع، ا٤بملكة للنشر ا٤بغِب دار: الداراين،الناشر حسْب: ٙبقيق ، (الدارمي
 .ُُُِ/ْ، ّّٖٗـ، باب فضل كبلـ اهلل، رقم ا٢بديث  َََِ

، ص ( ّ)  .ِٗٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 . ُُِ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
، ص ( ٓ)  .َٕٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ّْ اآليةالنحل:  سورة (ٔ)
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إٔب اهلل ، تعأب الزاىدكف ُب الدنيا الذين ال تلهيهم ٘بارة كال بيع عن ذكر اهلل تعأب الداعوف
 .على بصّبة ا٤بكاشفوف بأسرار اهلل

كابر أهنم كقد عز على بسيط األرض كجود كاحد من ىؤالء حٌب لقد زعم ٝباعة من األ
كا٢بق أهنم موجودكف كلكن قد سَبىم اهلل برداء الغّبة كضرب عليهم سرادقات ، مفقودكف
إف شاء  فمن طلبهم بصدؽ كجد ُب ذلك ٓب يعوزه، لغفلة ا٣باصة كإعراض العامة، اإلخفاء

كاألرض ال ٚبلو ، فالصدؽ سي  ال يوضع على شيء إال قطعو، اهلل تعأب كجود كاحد منهم
ال تزاؿ طائفة من أمٍب تاىرين على )) :كقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. هلل ٕبجةمن قائم 

أكلئك ٪بـو األرض كٞباؿ األمانة كنواب (ُ) ((ا٢بق ال يضرىم من ناكأىم حٌب يأٌب أمر اهلل
أكلئك حزب اهلل أال إف حزب اهلل ىم ، رضي اهلل عنهم كرضوا عنو، ا٤بصطفى ككرثة األنبياء

، كأصوؿ األحكاـ كأصوؿ الدين كلها ُب القرآف)) كقاؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((ىػا ا٤بفلحوف
كتعلم ا١بيرز كم ، أتعلم سورة ا٤بلك كم آياهتا ثبلثوف)) : أيضا كقاؿ(ّ) ((كلكن ٤بن يعرؼ
، كحكمكللَّو ُب القرآف من حيث ا٢بركؼ كاآليات كالسور أسرار ، ( ْ) ىي تسع كعشركف

 قاؿ اإلماـ ا٢بداد(ٓ) ((كاكتفوا بسورة كاحدة، كإال الستغنوا عن التنزيل
 بً ػػػػػٍل كىالى تىغً ػػػػػػػػدَّكىاـً كىالى تىٍذىى ػػػػػػلىى الػػػػػػػػعى  ***كىاٍتلي القيرىافى بقلبو حىاًضرو كىًجلو           
كىالنيورى كىالفىٍتحى أٌٍعًِب اٍلكىٍش ى لًلٍحجيبً  ***عان ػػًو مى ػػفىًإفَّ ًفيًو ا٥بيدىل كىاٍلًعٍلمى ًفي          

(ٔ) 
كينبغي أف )) : على الورد اليومي للقرآف كيضع ٭باذج ٥بذا الورد قاؿ اإلماـ ا٢بدادٰبث ك 

كأدىن ذلك أف ، يكوف لك كرد من تبلكة الكتاب العزيز تداـك على قراءتو ُب كل يـو كليلة
، لى ذلك أف ٚبتم ُب كل ثبلثة أياـكأع تقتصر على جزء فيكوف لك ُب كل شهر ختمة

أفضل )) قاؿ رسوؿ اهلل كأثران ُب تنوير القلب كبّبان ، كاعلم أف لقراءة القرآف فضبلن عظيمان 

                                                           

 «ال تزاؿ طائفة من أمٍب تاىرين على ا٢بق»باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 . َُُ/ٗ، ُُّٕرقم ا٢بديث 

 . ٓٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة،  ( ِ)
 .ُٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ( على قراءة أيب عمرك البصرم.  (ْ
 .ُُٕ/ُ: تثبيت الفؤاد: ا٢بساكم  (ٓ)
، ص ( ٔ)  .ِٖا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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من قرأ القرآف كىو قائم ُب )) :-كـر اهلل كجهو-كقاؿ علي (ُ) ((عبادة أمٍب قراءة القرآف
قاعد ُب الصبلة كاف لو بكل حرؼ كمن قرأه كىو ، الصبلة كاف لو بكل حرؼ مائة حسنة

كمن قرأه كىو خارج الصبلة كىو على طهارة كاف لو بكل حرؼ ٟبس ، ٟبسوف حسنة
 ((كمن قرأه كىو على غّب طهارة كاف لو بكل حرؼ عشر حسنات، كعشركف حسنة

(ِ) 
كأنك بْب يديو تقرأ عليو كتابو الذم أمرؾ فيو ، كأحضر ُب قلبك عظمة ا٤بتكلم سبحانو

، ككن عند قراءة آيات التوحيد كالتمجيد ٩بتلئان باإلجبلؿ كالتعظيم، ككعظك ككصاؾكهناؾ 
كعند قراءة آيات األكامر كالزكاجر ، كعند قراءة آيات الوعد كالوعيد ٩بتلئان بالرغب كالرىب
 (ّ)(( شاكران معَبفان بالتقصّب أك مستغفران عازمان على التشمّب

 : ٜبرة الورد اليومي للقرآف كىو قذؼ نور ا٥بداية فقاؿ اإلماـ ا٢بداديذكر ك 
ا لىكى نيوره لىٍيسى كىالشٍَّمًس كىالبىٍدرً   ***وىج وو ػػػػػػػػػػػػتىوي بًتى ػػػػػًإنَّكى ًإٍف الىزىمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػفى              بىدى
 (ْ)وًر فىاٍستػىٍقرً ػػػػػػػػػػػػػػأىتىى ذًٍكريهي ُب سيورىًة الن    ***ًو كىارًده ػػػػػػوره ًمنى اللػػػػػػػػػػػػنَّوي نػػػػػػػػػػػكلىكً            

 :ضرب األمثال في القرآن: خامسا
ٹ ٹالعرة   اخذر ك كتعأب األمثاؿ ُب القرآف للتفك ضرب اهلل سبحانو  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

(ٓ) چڱ  ڱڳ         

ُب  حوإب ٜبانْب مرةذكر كا٤بثل ، اآليات على أف القرآف مشتمل على ذكر ا٤بثلكقد دلت 
ا٤بقصود من ضرب األمثاؿ أهنا تؤثر ُب القلوب ما )) :–رٞبو اهلل –القرآف قاؿ اإلماـ الرازم 

كالغائب ، كذلك ألف الغرض من ا٤بثل تشبيو ا٣بفي با١بلي، ال يؤثره كص  الشيء ُب نفسو
، كيصّب ا٢بس مطابقا للعقل كذلك ُب هناية اإليضاح، الوقوؼ على ماىيتوفيتأكد ، بالشاىد

ٓب يتأكد كقوعو ُب القلب   أال ترل أف الَبغيب إذا كقع ُب اإلٲباف ٦بردا عن ضرب مثل لو
كإذا زىد ُب الكفر ٗبجرد الذكر ٓب يتأكد قبحو ُب العقوؿ  ، كما يتأكد كقوعو إذا مثل بالنور
                                                           

 .ّٓٗ/ ّ، ُٖٓٔأخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ِّٖ/ ٓالبياف،  ركح ا٣بلوٌب: تفسّب  (ِ)
 .ْٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة ا٤بؤازرة، ص ( ّ)
، ص ( ْ)  .َِٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُِ اآليةا٢بشر:  سورة (ٓ)
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كإذا أخر بضع  أمر من األمور كضرب مثلو بنسج العنكبوت  ، بالظلمةكما يتأكد إذا مثل 
تعأب ُب ك٥بذا أكثر اهلل ، كاف ذلك أبلغ ُب تقرير صورتو من اإلخبار بضعفو ٦بردا (ُ) (( ابو كت

  ا٤ببْب كُب سائر كتبو أمثالو
قاؿ )) :ما قالو بعض العلماء ُب ذلك حيث قاؿ -رٞبو اهلل –كقد نقل اإلماـ السيوطي 

من أعظم علم القرآف علم أمثالو كالناس ُب غفلة عنو الشتغا٥بم : -رٞبو اهلل -ا٤باكردم
 .باألمثاؿ كإغفا٥بم ا٤بمثبلت كا٤بثل ببل ٩بثل كالفرس ببل ١باـ كالناقة ببل زماـ

ٍب : ٩با ٯبب على اَّتهد معرفتو من علـو القرآف فقاؿ : قد عده الشافعي: كقاؿ غّبه
 .فيو من األمثاؿ الدكاؿ على طاعتو ا٤ببينة الجتناب معصيتومعرفة ما ضرب 

إ٭با ضرب اهلل األمثاؿ ُب القرآف تذكّبا ككعظا فما   -رٞبو اهلل  -: كقاؿ الشيخ عز الدين
اشتمل منها على تفاكت ُب ثواب أك على إحباط عمل أك على مدح أك ذـ أك ٫بوه فإنو 

 (ِ) ((يدؿ على األحكاـ
ىذه األمثلة إليصاؿ ا٤بعاين إٔب )) :ا٢بداد عن ضرب األمثاؿ ُب القرآف فقاؿتكلم اإلماـ ك 

نو كا١بوز لو من إ، كمثلو ما مثل بو ُب الذكر، إذ لوالىا ٤با عرفوا تلك ا٤بعاين، قلوب العامة
، د ضرب اهلل كرسولو للناس األمثاؿفق، كال بأس بضرب األمثاؿ، قشراف كلب كلب اللب

 چھ  ھ  ڻ   ۀ  ۀہہ  ہ چ ٹ ٹ
كإف اعَبض  (ّ)

فإف ا٤بنافقْب كاليهود قد اعَبضوا ُب ٛبثيل اهلل بالذباب ، فإنو منافق، على ذلك معَبض
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ: ن كما قاؿ تعأبكلك، كالعنكبوت كأمثا٥با كالبعوض

چں
كلو بلغو أكثر من ، ككل من اعَبض ُب شيء فإف ذلك ىو الذم بلغو، اآلية (ْ)

رضي اهلل  كقد ٠بعنا فيما ٠بعنا عن عبداهلل بن عمرك بن العاص، أيضا ذلك العَبض عليو
(ٓ) ((نو حفظ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أل  مثلأ عنهما  

 
                                                           

 .ُِّ/ِالرازم: مفاتيح الغيب،  ( ُ)
 .ْْ/ْاإلتقاف ُب علـو القرآف،  ،السيوطي: ( ِ)
 ّْ اآليةالعنكبوت:  سورة (ّ)
 ِٔ اآليةالبقرة:  سورة (ْ)
 . ُُٕ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
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 :مفاىيم لإلمام الحداد لبعض النصوص: سادسا
 :ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئقولو تعالى -أ
ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ۆئ  ۈئ چ عن تفسّب قولو تعأب ئل اإلماـ ا٢بدادس

فأجاب نفع اهلل بو (ُ) چ پ  پ     پ: إٔب قولو تعأب چ ىئ  ی  ی    ی
يكاد أف يكوف لفظيا ك٫بن  لفوا اختبلفااعلم أف ا٤بفسرين ُب بعض معانيها اخت)) :كرضي عنو

كمن ) :قاؿ اهلل تعأب. أب مع غاية اإلٯبازنذكر ما ىو األصح كاألكضح إف شاء اهلل تع
فإف لو ، كىذا حاؿ من كفر كجحد. أم عن القرآف كا٥بدل فلم يؤمن بو( أعرض عن ذكرم

كإف كاف متسعا ُب الصورة ، معيشة ضنكا ُب الدنيا با٢برص الشديد عليها فبل يزاؿ ُب ضنك
كإما بالقلة ا٤بصحوبة بضيق الصدر كعدـ الصر كُب الرزخ ٗبا يصب عليو من أنواع عذاب 

إٔب غّب ذلك كُب ، حد كتعذيب ا٤ببلئكة أياه كتسليط ا٢بيوانات ا٤بؤذيةالقر كمن ضيق الل
 .خالدا ٨بلدا ُب النار نسأؿ اهلل العافية، اآلخرة بأكل الضريع الزقـو كشرب ا٢بميم كالغساؽ

أنكر ( قاؿ رب ٓب حشرتِب أعمى) أم أعمى القلب كالبصر( ك٫بشره يـو القيامة أعمى)
 .أم ُب الدنيا( كقد كنت بصّبا) عمى القلب فإنو ٓب يزؿ فيوعمى البصر ا٢بادث عليو كأما 

أم ( ككذلك اليـو تنسى) ،أم أعرضت كتعاميت عنها( قاؿ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها)
نسأؿ اهلل تعأب أف يثبتنا كإياكم على ، تَبؾ ُب العمى كسوء ا٢باؿ كأليم العذاب كالنكاؿ

كاإلماـ ا٢بداد يص  حاؿ (ِ) ((هلل على كل حاؿغ كالضبلؿ كا٢بمد اإلٲباف كيعصمنا من الزي
ىذا الوص  كإف ٓب يكن من صلب ، ر أف حاؿ الناس اليـو مع القرآفقارئ القرآف كيقر 

فقد آؿ األمر إٔب أقواـ يقرأ )) :لتنا إال أنو حقيقة ينبغي أف تقاؿ قاؿ اإلماـ ا٢بدادارس
ٍب ، كال ألم شيء أنزؿ، كال فيم أنزؿ، القرآف أحدىم من فاٙبتو إٔب خاٛبتو ال يدرم ما ىو

؛ إنو ال يهمو أنو ال يعلم كال يدرم حٌب تنبعث منو داعية ألف يطلب علم ذلك كمعرفتو
كرغبة ُب ، استغراقا بالدنيا، كشدة انصراؼ قلبو عن فهم كتاب ربو، كذلك من فرط غفلتو

 ؟لشأف شأنوكىذا ا؟ فمن أضل ٩بن ىذا الوص  كصفو؛ كاغَبارا بزخارفها، شهواهتا

                                                           

 ُِٔ - ُِْ اآليةطو:  سورة( ُ)
 . ُِٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية،  ( ِ)
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چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ
، فإذا رأيت الرجل يقرأ القرآف كال يرتلو (ُ)

فبل تشكن ُب أنو غافل ، كرأيتو ٰبضر عند تبلكتو كىو يلهو كيلغو، كال يتدبره كال يفهم فيو
كقد اقفل اهلل على ، قد حل بو من اهلل مقت كسخط، مصركؼ عن آيات اهلل، ٧بجوب
 چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ: قاؿ تعأب؛ قلبو
كما ينفعو  (ّ) ((أف أكثر منافقي ىذه األمة قراؤىا)) :كال يغرنك أنو يقرأ القرآف كقد كرد(ِ)

كالقرآف حجة لك )) :كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ،  كقد أصبح القرآف حجة اهلل عليو، ذلك
خل   جعلو كمن، مامو قاده إٔب ا١بنةإمن جعل القرآف )) :كُب ا٢بديث اآلخر (ْ) ((أك عليك
بأف تقرأه كما ، فاجتهد أيها القارئ أف تكوف ٩بن يرفعو اهلل بالقرآف (ٓ) ((قو إٔب النارساتهره 

ىل : كتق  عند كل آية منو كتنظر فيها، فَبتلو كتتدبر معانيو، أنزؿ كأف تتلوه حق تبلكتو
ىل أنت لذلك األمر : فإف كانت من آيات األمر نظرت؟ كىل أنت ُّا عامل، أنت ُّا عآب

ككذلك ُب بقية ؟ ىل أنت لذلك النهي ٦بتنب: كإف كانت من آيات النهي نظرت؟ ٩بتثل
فبذلك ؛ كإف مرت بك آية فوجدت أنك ال تعلم علمها سألت عنها من يعلمو. اآليات

ال تكن ٩بن يقرأ كال ك . تصّب من التالْب لكتاب اهلل كما ٰبب كيرضى إف شاء اهلل تعأب
كيكوف ُب اآلخرة من ، فيصبح من النادمْب؛ كينثره نثر الدقل، كيهذ القرآف ىذ الشعر، يدرم

 (ٔ) ((ا٣باسرين
حٌب يقرأ اإلنساف القرآف من أكلو ، كقد ضاعت من أيديهم ا٤بوازين)) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
كأعجب من ذلك إف رجاال ال يقرأكف ، عرؼ آلية معُب كال يهمو أف يعرفوإٔب آخره ما ي

                                                           

 ُٕٗ اآليةاألعراؼ:  سورة (ُ)
 ِٖ اآليةالنساء:  سورة(  ِ)
 ا٤بصرم الرٞبن عبد أبو ا٤بنافقْب ، ٙبقيق كذـ النفاؽ صفة، الفريايب  ا٢بسن بن ٧بمد بن جعفر بكر الفريايب: أبو ( ّ)

 .ٕٔـ، ص ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ، ُللَباث، مصر، ط الصحابة دار: الناشر، األثرم، 
 .َِّ/ُ، ِِّ، رقم ا٢بديث باب فضل الوضوءأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ْ)
 .ِّّ/ ُ، ُِْأخرجو ابن حباف ُب صحيحو: رقم ا٢بديث ( ٓ)
 . ْٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ٔ)
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لعدـ ثل ىؤالء أف يشتاقوا لسماعو ككاف ينبغي ٤ب، ٲبلوف من ٠باعو كيضيقوف منو، القرآف
 (ُ) ((كأما ىؤالء فما عذرىم، إذ من يقرأه فرٗبا بو ملل، ٩بارستهم

دخل )) : يص  اإلماـ ا٢بداد إعراض الناس عن أحسن ا٢بديث كىو القرآف فيقوؿك 
فجعل ، يريدكنو ٰبدثهم، فح  بو الناس من كل جانب، ائنبلد ا٤بد سلماف الفارسي 

زخرفا من القوؿ : فقاؿ، حٌب ٓب يبق أحد منهم، ة يوس  فلم يزؿ الناس يتصدعوفيقرأ سور 
قل ىو اهلل أحد ثلث  :ُب حديث)) :ُب بياف اسرار كخزائن القرآف ايضان  كقاؿ (ِ)(( أردًب
قاؿ إف ىذه أسرار ال ، ك٫بو ذلك، (ّ) ((كالكافركف ربع القرآف، كالزلزلة نص  القرآف، القرآف

 : يرل أف الشياطْب تضيق من القرآف قاؿ كاإلماـ ا٢بداد (ْ) ((.يطلع عليها إال بنور النبوة
ما ىو إال إف ُب ، قل ٕب ذلك ألم سبب، من ا١بلوس ُب ا٤بسجد كالقراءة من يضيق))

فبل ، مع أف التإب ٦بالس ربو، كمن تبلكة القرآف، يضجركهنم من ا١بلوس فيو، قلوُّم شياطْب
كىذا صراط اهلل ، قلوُّم حٌب ٚبرج منها الشياطْب كا٤ببلئكة ال تتبع الشياطْب تصلح
  ک  گ  گ   گ چ إٔب قولوڇ  ڇ   ڍ  چ ٹ ٹحيث حكى عنو أنو ، ا٤بستقيم

چ
كسببو لقم ، ف ٢بق إٔب القلب مدخبل دخل إليوإ، كىو ٯبرم من ابن آدـ ٦برل الدـ (ٓ)

، فبل لـو عليو من حيث تاىر الشرع ا٢براـ كالشبو  كمن أكل طعاما حراما ٓب يعلم ٕبرمتو
 (ٔ) ((لكن ٰبصل منو تأثّب ُب أمر غّب ذلك

 :اللهم فقهو في الدين وعلمو التأويل-ب
قاؿ  (ٕ) ((الدين كعلمو التأكيلاللهم فقو ُب )) حديث ابن عباس رضي اهلل عنهماُب  جاء

كا٤براد بالتأكيل نقل تاىر اللفظ عن كضعو األصلي إٔب ما –رٞبو اهلل  –اإلماـ ابن االثّب 
كاف ) قالت كمنو حديث عائشة رضي اهلل عنها، ٰبتاج إٔب دليل لواله ما ترؾ تاىر اللفظ

                                                           

 . ِّٗ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ُٕ/ ِا٤برجع السابق،  (ِ)
إذا زلزلت تعدؿ نص  القرآف، كقل ىو اهلل أحد تعدؿ ثلث القرآف، ) أخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ أخر كىو( ّ)

 .ُٔٔ/ٓ( كقل يا أيها الكافركف تعدؿ ربع القرآف
 .َِ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، مرجع سابق،  ( ْ)
 ُٕ-ُٔ اآليةاألعراؼ:  سورة( ٓ)
 .ُُِ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٔ)
 .ُٓٔ/ّ، َِٖٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، رقم ا٢بديث ( ٕ)
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تعِب أنو ( يتأكؿ القرآف، يكثر أف يقوؿ ُب ركوعو كسجوده سبحانك اللهم كٕبمدؾ النيب 
 ئل اإلماـ ا٢بداد سقد ك . . (ُ)( فسبح ٕبمد ربك كاستغفره) مأخوذ من قوؿ اهلل تعأب

اللهم فقهو ُب ) :ُب دعائو البن عباس رضي اهلل تعأب عنهما، عن قولو عليو الصبلة كالسبلـ
كالبحث عن حكمو الفقو ُب الدين ىو الفهم ُب علومو )) :فأجاب. ( الدين كعلمو التأكيل

كأما علم التأكيل فهو علم تأكيل القرآف . كأسراره حٌب يكوف العمل منو على الفهم كالبصّبة
ككاف يسمى ، فقد كاف ابن عباس رضي اهلل عنهما من ذلك ُب الغاية القصول، كالسنة

 (ِ) ((لوترٝباف القرآف بدعوة رسوؿ اهلل 
 :اجعل القرآن ربيع قلبي -ج

أم أسألك أف )) (ّ) ( قولو أف ٘بعل القرآف ربيع قليب) -رٞبو اهلل  –قاؿ اإلماـ الشوكاين 
ع فيو ا٢بيواف ككذلك القرآف ربيع القلوب أم ٯبعل قلبو مرتاحا ل القرآف كالربيع الذم يرت٘بع

القرآف معُب اجعل )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ْ) ((إٔب القرآف مائبل إليو راغبا ُب تبلكتو كتدبره
كما يعمل الربيع ُب ،  عمل ُب القلب من األنوار كالعلـوكما ُب الدعاء أم بأف ي،  ربيع قليب
 (ٓ) ((األرض
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُٖ- َٖ/ ُكاألثر، ،  ا٢بديث غريب ُب ابن األثّب: النهاية ( ُ)
 . ّْا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ِ)
.. ا٢بديث (رقم ما أصاب أحدا قط ىم كال حزف، فقاؿ: اللهم إين عبدؾ، من حديث ) أخرجو أٞبد ُب مسنده:( ّ)

 .ِْٔ/ ٔ، ُِّٕا٢بديث 
 كبلـ من ا٢بصْب ا٢بصن بعدة الذاكرين اليمِب، ٙبفة الشوكاين اهلل عبد بن ٧بمد بن علي بن الشوكاين: ٧بمد ( ْ)

 .ِٖٗ-ِٕٗـ، صُْٖٗ، ُلبناف، ط – بّبكت - القلم دار: ا٤برسلْب، الناشر سيد
 . ُُْ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
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 المبحث الثاني
 عليهم الصالة والسالم اإليمان بالرسل

 :إجماالعليهم الصالة والسالم معنى اإليمان بالرسل : المطلب األول
كعبادتو بطاعتو فيما ، كُب عبادتو كمالنا كسعادتنا، لعبادتوإف الرب ا٢بكيم جل جبللو خلقنا 

تفضبل منو   خلقو فاختار من، اكال ٲبكننا أف نعرؼ ذلك إال إذا بينو لن، نا كهنانا كأباح لناأمر 
كعصمهم من الرذائل كالنقائص كىيأىم ، فطرىم على الفضائل كالكماالت بعضا منهمكرٞبة 
كيكونوا ، فيبلغوه إليهم، كحي اهلل  كبيانو للعباد ليتلقوا منو، طهارا٤ببلئكة األأمْب ٤ببلقاة 

 ألنو أصل من، كاجب اإلٲباف بالرسل كاألنبياء ٝبلة كتفصيبلك . قدكة ٥بم ُب تنفيذه كالعمل بو
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  چ: قاؿ تعأب أصوؿ الدين من أخل بو كفر

چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ىو  معُب اإلٲباف بالرسلك  (ُ)

التصديق ا١باـز بأف اهلل تعأب بعث ُب كل أمة رسوال منهم يدعوىم إٔب عبادة اهلل كحده كالكفر ٗبا يعبد 
، كراـ بررة أتقياء أمناء ىداة مهتدكف  كأف ٝبيعهم صادقوف مصدقوف باركف راشدكف، من دكنو

ٓب ، كأهنم بلغوا ٝبيع ما أرسلهم اهلل بو، كبالراىْب الظاىرة كاآليات الباىرة من رُّم مؤيدكف
ڤ  ڤ  ڦ   چ ٹ ٹ، كٓب يزيدكا فيو من عند أنفسهم حرفا كٓب ينقصوه، كٓب يغّبكا، يكتموا

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    
كا٥بدؼ األكؿ من بعثة األنبياء  (ّ)؛كأهنم كلهم على ا٢بق ا٤ببْب (ِ)

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄ   چعليهم الصبلة كالسبلـ ىو الدعوة إٔب اهلل قاؿ تعأب 

 چ   چ  چ
فالدعاء إٔب اهلل كإٔب سبيلو )) : كىذا ما يقرره اإلماـ ا٢بداد حيث يقوؿ(ْ)
كعليو ، كص  األنبياء كا٤برسلْب كدأُّم كبو كلو بعثهم اهلل كأمرىم كأكصاىم، كدينو كطاعتو
 (ٓ) ((حثهم كحرضهم

                                                           

  ِٖٓ اآليةالبقرة:  سورة  (ُ)
 ّٓ اآليةالنحل: سورة ( ِ)
 حاـز: ٙبقيق، ا٤بنصورة الناجية الطائفة العتقاد ا٤بنشورة السنة أعبلـ ،ا٢بكمي علي بن أٞبد بن ا٢بكمي: حافظ ( ّ)

ىػ، ُِِْ، ِالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزارة: القاضي، الناشر
 .ْٖص
 ّٔ اآليةالنحل: سورة ( ْ)
 .ُٖا٢بداد: الدعوة التامة، ص ( ٓ)
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عليهم الصالة مسألة إيجاب بعثة الرسل وحاجة الناس للرسل : المطلب الثاني
 :والسالم

منو  أف النبوة نعمة من اهلل تعأب كمنة األشاعرة ٗبا فيهمالسنة  الصحيح الذم ذىب إليو أىل
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   چ: تفضل ُّا على خلقو كما قاؿ تعأب

چ      ەئ
(ُ)

 بالعقل كالتسوية بْب اهلل كبْب اهللمسألة إٯباب شيء على اهلل ككضع شريعة كأما  
فهو أمر ٩بتنع كمنت  من كجوه عديدة  كما ذىب إليو ا٤بعتزلة ٰبسن منهم كيقبح عباده فيما

أف اهلل تعأب كما أنو ليس كمثلو شيء ُب ذاتو كال ُب  منها -رٞبو اهلل–أشار إليها ابن القيم 
فبل تقاس أفعالو على أفعاؿ خلقو فيحسن منو ؛ ليس كمثلو شيء ُب أفعالوفكذلك ، صفاتو

ذلك أف كثّبا من األفعاؿ تقبح منا كىي حسنة ؛ ما ٰبسن منهم كيقبح منو ما يقبح منهم
كىو طلب للفعل أك الَبؾ على ، منو تعأب كذلك اإلٯباب كالتحرًن يقتضي موجبا آمرا ناىيا

حق الواحد القهاركىذا ٧باؿ ُب ، االستعبلء كجو . 

كأما ا٤بسألة الٍب كقفتم عليها ُب بعض )) :كسئل اإلماـ ا٢بداد عن إٯباب بعثة الرسل فقاؿ
، الكتب ُب إٯباب بعثة األنبياء فأعلم أف الوجوب على اهلل تعأب ال قائل بو من أىل السنة

كقالت ا٤بعتزلة باإلٯباب  –تعأب اهلل عن ذلك  -٤با ُب الوجوب من معاين االضطرار كالقهر
 .على اهلل ُب ىذه ا٤بسألة كغّبىا

كأما إٯباب بعثة األنبياء على ا٤بكلفْب على حسب ما فهتموه فغّب مستقيم ألف الواجب 
 (ِ) ((يق ببعث األنبياء كاالتباع ٥بمعلى ا٤بكلفْب إ٭با ىو التصد

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ُْٔ اآلية( آؿ عمراف: ُ)
 . ّْٓ/ ِا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ِ)
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 :عليهم الصالة والسالمالسابقين مسألة نسخ شرائع األنبياء : المطلب الثالث
، النسخ عندنا جائز عقبل كاقع ٠بعا خبلفا لليهود)) :–رٞبو اهلل  –يقوؿ اإلماـ الفخر الرازم 

كيركل عن بعض ، لكنو منع منو ٠بعا، فإف منهم من أنكره عقبل كمنهم من جوزه عقبل
ألف الدالئل ، كاحتج ا١بمهور من ا٤بسلمْب على جواز النسخ ككقوعو، ا٤بسلمْب إنكار النسخ
فوجب القطع ، كنبوتو ال تصح إال مع القوؿ بنسخ شرع من قبلو دلت على نبوة ٧بمد 

 --فؤلف شريعة موسى، نسخت ما قبلها من الشرائع  ا أف شريعتوٗبك  (ُ) ((بالنسخ
بدليل قولو تعأب  -نسخت شريعة موسى- -كشريعة عيسى، نسخت ما قبلها
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   چ: لبِب إسرائيلأنو قاؿ - -حكاية عن ا٤بسيح

 چۇ
كال يشَبط ُب نسخ الشريعة ، كذلك ىو حقيقة النسخ، يعِب ُب شرع التوراة  (ِ)
 بدليل أف شريعة ٧بمد، بل يكفي ُب تسميتها منسوخة نسخ بعض أحكامها، نسخ ٝبيعها

 فثبت ٗبا ذكرتو أف ، فلم تنسخ، مع أهنا قررت بعض األحكاـ، نسخت كل شريعة قبلها
كاف قبل بعثتو متعبدا بشرع من قبلو يلزمو أف يعْب لذلك شريعة من قاؿ بأف ٧بمدا 

، لىٍيسى بػىٍيًِب )) :ك٥بذا قاؿ ، عيسى تو أىنىا أىٍكٔبى النَّاًس بًاٍبًن مىٍرًنىى، كىاألىٍنًبيىاءي أىٍكالىدي عىبلَّ
نىوي نىيبٌّ  كاف يبعث ُب بِب إسرائيل النيب بعد النيب ٦بددين )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد(ّ) ((كىبػىيػٍ

لشريعة موسى على نبينا كعليو أفضل الصبلة كالسبلـ كداعْب ٥بم إٔب إقامتها ك٧برضْب على 
،  كذلك بوحي من اهلل يوحيو إليهم، ك٨بوفْب ٥بم من إضاعة أمر اهلل كركوب هنيو، العمل ُّا

أف بعث اهلل عيسى بن مرًن على نبينا  إٔب، كما يعرؼ ذلك من نظر ُب أخبارىم كقصصهم
فكفر بو بنو إسرائيل  كعليو أفضل الصبلة كالسبلـ بشريعة ناسخة لشريعة موسى

إٔب أف بعث اهلل عبده ، ٍب كقعت الفَبة بعد عيسى . كُّتوا أمو عليها السبلـ، ككذبوه
، ها من الشرائعسيد كلد آدـ بالقرآف كالشريعة ا١بامعة الناسخة ٤با تقدم ٧بمدا كرسولو

 (ْ) ((ككذبوه إال من شاء اهلل منهم، فكفرت بو اليهود كالنصارل
                                                           

 .ّٕٔ/ّالرازم: مفاتيح الغيب،  ( ُ)
 َٓ اآليةآؿ عمراف: سورة ( ِ)
،رقم ا٢بديث بىابي قػىٍوًؿ اللًَّو }كىاذٍكيٍر ًُب الًكتىاًب مىٍرًنىى ًإًذ انٍػتىبىذىٍت ًمٍن أىٍىًلهىاأخرجو البخارم ُب صحيحو :  ( ّ)

ِّْْ ،ْ/ُٕٔ. 
 .ِْا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ْ)
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 المطلب الرابع: صفات الرسل عليهم الصالة والسالم
 :األمانة: أوال

ضػػد ا٣بيانػػة، كأصػػل األىٍمػػن: طمأنينػػة الػػنفس كزكاؿ ا٣بػػوؼ، كاألمانػػة مصػػدر ُب اللغػػة األمانػػة 
أمن بالكسر أمانة فهو أمْب، ٍب استعمل ا٤بصدر ُب األعياف ٦بػازنا، فقيػل الوديعػة أمانػة ك٫بػوه، 

(ُ)اإلنسػػػافكا١بمػػػع أمانػػػات، فاألمانػػػة اسػػػم ٤بػػػا ييػػػؤمَّن عليػػػو 
ڤ  ڤ  ڦ    چٹ ٹ 

چڦ     
ىػي حفػػظ جػوارحهم الظػػاىرة كالباطنػة مػػن الوقػوع ُب ٧بػػـر كاألمانػةُب حػق الرسػػل ، (ِ)
كقػػاؿ بعضػػهم ىػػي ملكػػة ، كعرفهػػا بعضػػهم بعػػدـ خيػػانتهم بفعػػل ٧بػػـر أك مكػػركه (ّ) أك مكػػركه

 راسػػػخة ُب الػػػنفس ٛبنػػػع صػػػاحبها مػػػن ارتكػػػاب ا٤بنهيػػػات كعلػػػى كػػػل فهػػػي ترجػػػع إٔب العصػػػمة
أف يعصػػػمو ٩بػػػا : كعصػػػمة اهلل عبػػػده، اللغػػػةناىػػػا ُب ىػػػذا أصػػػل مع، ا٤بنػػػع: بالكسػػػر: العصػػػمةك 

ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳   چ: كقولػػػو تعػػػأب، منعػػػو ككقػػػاه: عصػػػمو يعصػػػمو عصػػػما. يوبقػػػو

   چ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ ك، ٲبنعِب من تغريق ا٤باء: أم چ ﮴  ﮵
 .أم ال مانع، (ْ)

 .مع التمكن منهاالعصمة ملكة اجتناب ا٤بعاصي  :-رٞبو اهلل-قاؿ ا٤بناكمكُب االصطبلح 
حفظو إياىم أكال ٗبا خصهم بو من صفاء : عصمة اهلل تعأب األنبياء )):كقاؿ الراغب

ٍب بإنزاؿ ، ٍب بالنصرة كتثبيت أقدامهم، ٍب ٗبا أكالىم من الفضائل ا١بسمية كالنفسية، ا١بواىر
 چژ  ژ    ڑ  ڑ چ: تعأب قاؿ، كبالتوفيق، السكينة عليهم كٕبفظ قلوُّم

(ٓ))) (ٔ) 
، أك خلق مانع غّب ملجئ، عدـ قدرة ا٤بعصية: العصمة عند أىل الكبلـ: (ُ)كقاؿ شيخنا

 (ُ)كىو الذم اعتمده ابن ا٥بماـ

                                                           

 . َٗ، كاألصبهاين : ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،صِِ/ُّابن منظور : لساف العرب،  ( ُ)
 .ِٕ اآلية األنفاؿ:سورة  ( ِ)
ٙبقيق سعيد فودة، ، دار الرازم للطباعة كالنشر،  ،هتذيب شرح السنوسية السنوسي: ٧بمد بن يوس  السنوسي، ( ّ)

 .َُّ، صِعماف األردف، ط
 ّْ اآليةىود: سورة ( ْ)
 ، ٕٔ اآليةا٤بائدة: سورة ( ٓ)
 .َٕٓ، صاألصبهاين : ا٤بفردات غريب القرآف  ( ٔ)
( يقصد بو العبلمة اللغوم ٧بمد بن الطيب الفاسي، كلواله ٤با استطاع الزبيدم شرح القاموس احمليط الف جل ( ُ

 اعتماده على شرح شيخو كلذلك يكرر لفظ شيخنا 
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كقد تكفل اهلل سبحانو كتعأب بالعصمة ألنبيائو كىذه العصمة ٧بل إٝباع عند ا١بمهور قاؿ 
عن الكبائر إ٭با عرفت عليهم السبلـ فإف عصمة األنبياء )) :–رٞبو اهلل –اإلماـ الغزإب 

اتفقوا على عصمة األنبياء من تعمد الكبائر فالعلماء  (ِ) ((كعن الصغائر ٨بتل  فيها، شرعا
، كتنازعوا ىل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أك ال تقع ٕباؿ، قبل الوحي كبعده

نة منهم ابن فقاؿ كثّب من ا٤بتكلمْب من الشيعة كا٤بعتزلة كبعض أىل ا٢بديث من أىل الس
زادت الشيعة ال ٲبكن ، السبكي كغّبه ال تقع منهم الصغّبة ٕباؿ ال قبل النبوة كال بعدىا

كالصحيح عند السل  كٝبهور أىل الفقو كا٢بديث كالتفسّب ، كقوعها منهم خطأ كال عمدا
ا نقلو السعد كم. كاتفقوا على كقوعها منهم سهوا كخطأ. ال تقع الصغائر منهم عمدا

إال ما يدؿ على ا٣بسة كسرقة لقمة كالتطفي  ٕببة (ّ)الكشاؼ  تو علىالتفتازاين ُب حاشي
كقاؿ ، كاشَبط ٝبع من احملققْب أف ينبهوا على ما فعلوه سهوا فينتهوا عنو، فبل ٯبوز عليهم

قـو من علماء أىل السنة من أىل ا٢بديث من أصحاب األشعرم كغّبىم كقد دلت 
هم أٝبعْب تقع منهم بعض يى أف األنبياء صلوات اهلل كسبلمو علنصوص الكتاب كالسنة عل

كإذا ابتلي بعض األكابر ٗبا يتوب ، الصغائر مع التوبة منها كاهلل ٰبب التوابْب كٰبب ا٤بتطهرين
كما قاؿ بعضهم لو ٓب تكن التوبة أحب األشياء ،  منو فذلك لكماؿ النهاية ال لنقص البداية

، كُب األثر أف العبد ليعمل السيئة فيدخل ُّا ا١بنة، ـ ا٣بلق عليوإليو ٤با ابتلى بالذنب أكر 
يعِب أف السيئة يذكرىا كيتوب منها فيدخلو ذلك ، كأف العبد ليعمل ا٢بسنة فيدخل ُّا النار

 (ُ) ((جب ُّا كيستكر فيدخلو ذلك الناركا٢بسنة يع، ا١بنة
ا٤بؤاخذة ١بماعة من األنبياء  كقد ثبتت)) : كاإلماـ ا٢بداد يقرر ىذه العصمة حيث يقوؿ 

من ذلك ما حل بآدـ صلى اهلل ، كا٤برسلْب عليهم الصبلة كالسبلـ على أمور صدرت منهم

                                                                                                                                                                      

 .ََُ/ّّالزبيدم: تاج العركس،  ( ُ)
لبناف،  – العلمية، بّبكت الكتب دار: االعتقاد، الناشر ُب االقتصاد، الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو ( ِ)
 .ُِْـ، صََِْ - ىػ ُِْْ، ُط
ىي ُب موقع ٨بطوطات جامعة ال يبزؾ األ٤بانية ٖبط للز٨بشرم الكشاؼ تفسّب سعد الدين التفتازاين على ( حاشية (ّ

 .صفحات  ّٕٓفارسي ٝبيل جدا ككاضح، كىي 
طيبة،  دار: الناشر، العراؽ أىل جواب ُب ا٣ببلؽ توحيد عن التوضيح، ٧بمد بن اهلل عبد بن سليماف: سليماف ( ُ)

 .ُّْـ، صُْٖٗ/ ىػَُْْ، ُالسعودية، ط العربية الرياض، ا٤بملكة
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على نبينا كعليو كسلم حْب صدرت منو تلك النظرة أك ا٣بطرة كبسليماف صلى اهلل على نبينا 
 . ذرةالذم ٓب يظهر عليو من العمل بو كال، كعليو كسلم حْب كقع منو ذلك ا٤بيل

. فجمهور احملققْب قائلوف بعصمة األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ عن الكبائر كالصغائر
 (ُ) ((٭با كقع على سبيل ا٣بطأ كالنسيافكالذم كقع من بعضهم إ
كػػاف مػػع عصػػمتو ككمالػػو ا٤بطلػػق يتػػوب إٔب  كحسػػبك أف رسػػوؿ اهلل )) :كقػػاؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد
أف عػدـ عصػمة  اإلمػاـ ا٢بػداديػرل ك  (ِ) ((أكثر مػن سػبعْب مػرةره ُب كل يـو اهلل تعأب كيستغف

 كإ٭با قالوا ٔبواز صدكر أمثاؿ ذلك)) :أنو عبد مذنب قاؿالوٕب حٌب ال يقارف بالنيب كيستشعر 
 ال ٯبػػوز معهػػا احػػَبازا مػػن مشػػاركة األكليػػاء لؤلنبيػػاء ُب العصػػمة الػػٍب، عػػن الػػوٕب( أم الصػػغائر)

 :ا٤بعاصػي بالنجاسػة ال تليػق ٕبضػرة النبػوة قػاؿ اإلماـ ا٢بداديص  ك (ّ) ((صدكر الذنوب ٕباؿ
 ((قػػػد عصػػػم اهلل منهػػػا رسػػػلو كأنبيػػػاءه؛ كأكسػػػاخ كأدنػػػاس، اعلػػػم أف ا٤بعاصػػػي أقػػػذار كأرجػػػاس))
مػػاـ ا٢بػػداد ككمػػا قالػػو قلػػت فالعصػػمة لؤلنبيػػاء مػػن الكبػػائر كالصػػغائر كمػػا يقتضػػيو كػػبلـ اإل(ْ)

كاألنبيػػاء علػػيهم الصػػبلة كالسػػبلـ كلهػػم منزىػػوف عػػن الصػػغائر )) :-رٞبػػو اهلل-حنيفػػة اإلمػػاـ أبو 
قػػد تكلػػم اإلمػػاـ ا٢بػػداد عػػن السػػَب بلسػػاف النبػػوة كجعلػػو عصػػمة، كالسػػَب بلسػػاف ك  (ٓ)((كالكبػػائر

كأشرؼ أنواع ا٤بغفرة أف ٯبعل اهلل بْب العبد سَبا مػن الػذنوب )) :قاؿ الوالية كجعلو حفظا 
عصػػػمة : وةكيسػػػمى ىػػػذا السػػػَب بلسػػػاف النبػػػ، شػػػيء منهػػػاحػػػاجزا بينػػػو كبينهػػػا حػػػٌب ال يقػػػع ُب 

ومْب عليػػػو افضػػػل الصػػػبلة كإليػػػو يرجػػػع معػػػُب قولػػػو تعػػػأب لسػػػيد ا٤بعصػػػ، حفظػػػا:كبلسػػػاف الواليػػػة
چيت  جث       مث  ىث چ: كالسػػػبلـ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چٹ ٹ  ك (ُ)

 (ِ) چڀ   ٺ  ٺ  

                                                           

 . ُْاد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ا٢بد ( ُ)
 .ُٔٓا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة، ص ( ِ)
 .ُِٕا٢بداد: النفائس العلوية، ص ( ّ)
 .ِّٓا٢بداد: الدعوة التامة، ص ( ْ)
 عبد بن ٧بمد تألي  حنيفة أليب ا٤بنسوبْب كاألكر األبسط الفقهْب على ا٤بيسر الشرح مع مطبوع)أبو حنيفة:  ( ٓ)

 العربية اإلمارات - الفرقاف مكتبة: ماه، الناشر بن زكطي بن ثابت بن النعماف حنيفة أليب ينسب (ا٣بميس الرٞبن
 .ّٕـ، صُٗٗٗ - ىػُُْٗ، ُط
 ُٗ : اآلية ٧بمدسورة ( ُ)
 ِ : اآلية الفتحسورة ( ِ)
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كأمره أف ، بعصمتو ٩با يبعده منوكمن ا٤بعلـو أف الذنب ال يصدر منو كلكن ذكره نعمتو عليو 
ڦ    چكالشكر سبب ا٤بزيد ، فإف الدعاء ُب ىذا ا٤بوطن يرجع إٔب الشكر، يدعو بذلك

چڦ  ڄ
 .(ِ) ((كاهلل أعلم (ُ)

 الصدق: ثانيا
كالدليل على إثبات  (ّ)الصدؽ ُب اللغة ضد الكذب كُب االصطبلح مطابقة الكبلـ للواقع 

أما الكتاب فقولو تعأب ُب حق نبينا . الكتاب كالسنة كاإلٝباعالصدؽ للرسل من جهة النقل 
چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ چ

چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ كقولو تعأب (ْ)
(ٓ) 

 چجت  حت  خت چ كقولو تعأب
ال ٘بدكين ٖبيبل كال كذكبا كال ٍب )) : كالسنة قولو (ٔ)

كأما اإلٝباع فقد أٝبع ا٤بسلموف على كجوب صدؽ الرسل كاألنبياء عليهم  (ٕ) ((جبانا
 (ٖ). الصبلة كالسبلـ

 أيد اهلل رسلو بالصدؽ كعصمهم من الكذب كنزىهم من كل نقص قاؿ اإلماـ ا٢بداد كقد 
: (( فقولو ،من كذب كغّبه الصدؽ الفصل ا٤بنزه عن كل ما ٱبالط أقواؿ اآلدميْب ،

چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ چقاؿ اهلل تعأب 
منزىة كمهذبة عن كل ، كأفعالو  (ُ)

ا يقوؿ ألنو قد أيد بالعصمة كاختص بالوحي اإل٥بي فهو إ٭ب، نقص يعرض ألفعاؿ اإلنساف
كما أيد اهلل رسلو بالصدؽ فقد أيدىم با٤بعجزات الدالة على   (ِ) ((كيفعل عن األمر الرباين

 صدقهم قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

                                                           

 ٕ : اآلية إبراىيمسورة ( ُ)
 .ْٖ-ْٕا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
 .ِٔ/ٓالزبيدم: تاج العركس،  ( ّ)
 ّ : اآلية النجمسورة ( ْ)
 ٖ : اآلية األحزابسورة ( ٓ)
 ِِ : اآلية األحزابسورة ( ٔ)
 .ِّ/ِ، ُِِٖ، رقم ا٢بديث باب الشجاعة ُب ا٢برب كا١بنبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٕ)
 .َُٖالسنوسي: هتذيب شرح السنوسية، ص ( ٖ)
 ّ اآلية النجم: سورة ( ُ)
 .ٕٖا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
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 (ُ)بو أيدكا من معجزات جليلة*** كأحواؿ أرباب الرساالت كالذم               
مقركف بدعول ، داع إٔب ا٣بّب كالسعادة، ىي أمر خارؽ للعادة كا٤بعجزة خاصة باألنبياء

 .قصد بو إتهار صدؽ من ادعى أنو رسوؿ من اهلل سبحانو، النبوة
من قبل شخص غّب مقارف ، بأهنا تهور أمر خارؽ للعادة هاكتعريفكالكرامة خاصة باألكلياء  

لؤلنبياء معجزات، كلؤلكلياء كرامات، ىي من بركات  )):قاؿ اإلماـ ا٢بداد. (ِ)لدعول النبوة
أكثر من ذلك، كٓب يذكر عن كٕب ُب كرامتو أنو أشبع  النيب أك األنبياء، كال ينبغي أف يقاؿ
(ّ) ((معجزةأناسا كثّبا من طعاـ قليل كما جاء   

:قلت من خبلؿ كبلـ اإلماـ ا٢بداد نستطيع أف نفرؽ بْب ا٤بعجزة كالكرامة من خبلؿ اآلٌب  
، ٖببلؼ الكرامة، ٚبتل  ا٤بعجزة عن الكرامة ُب أف ا٤بعجزة تكوف مقركنة بدعول النبوة -ُ

أم  كٓب ٯبر اهلل على يديو ، كلو ادعاىا لسقطت عنو كاليتو، فإف صاحبها ال يدعي النبوة
.كرامة  
كاالستقامة على ، صلى اهلل عليو كآلو كسلم الوٕب إ٭با ٙبصل لو الكرامة باتباعو للنيب -ِ

كلوال اتباعو للنيب ما حصلت لو ، فكل كرامة ُب حقو ىي دليل على صدؽ النيب، شرعو
.الكرامة  
يكوف ُب فما كاف ُب زمن كرامة ال ، الكرامة تظل أحيانا ٧بكومة بعوامل الزماف كا٤بكاف -ّ

فإيتاء مرًن عليها السبلـ  ٜبر الشتاء كالصي  ال يعد كرامة اليـو ُب كثّب من ، زمن آخر
عنو  لسارية ٓب يعد كرامة ُب عصرنا بعد تعأب ككذلك كصوؿ صوت عمر رضي اهلل ، الببلد

.ٖببلؼ ا٤بعجزة فإهنا تظل على مدل األزماف، تقدـ التكنولوجيا ككسائل االتصاالت  
ة تَبتب على اإلٲباف الذم ُب القلب كال يعلمو إال اهلل تعأب فالكرامة ٛبنح كال الوالي -ْ

.ٖببلؼ ا٤بعجزة، تطلب  
كلكن ، كما أهنم ال يبلغوف درجاهتم ُب الثواب كالفضيلة،  األكلياء دكف األنبياء كا٤برسلْب -ٓ 

.قد يشاركوهنم ُب بعضها  
                                                           

، ص ( ُ)  .ُُْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 كزارة: األثر، الناشر أىل عقيدة بياف ُب الثمر البخارم، قط  ا٢بسيِب خاف صديق ٧بمد الطيب القنوجي: أبو ( ِ)

 .َُّىػ، صُُِْ، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف
 .ُْٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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فانشقاؽ القمر ، كمعجزات األنبياء فوؽ ذلك، إف كرامات األكلياء معتادة من الصا٢بْب -ٔ
؛كخركج الناقة من آياهتم الكرل، كانقبلب العصا حية  

) چڤ   ڤ    ڤ     چتعأب  قاؿ
فقد تكوف ، أما اآليات الصغرل، كرل ٨بتصة ُّم( ُ

لكن ٓب يكن كما كجد ، فقد كجد لغّب كاحد من الصا٢بْب، تكثّب الطعاـ: مثل، للصا٢بْب
فقد يوجد لغّبىم من جنس ما ، أطعم ا١بيش من شيء يسّبكسلم  اهلل عليوصلى  للنيب

.لكن ال ٲباثلوهنم ُب قدره، كجد ٥بم  
 التبليغ: ثالثا

كُب أصل ، إال أف التبليغ يبلحظ فيو الكثرة ُب ا٤ببلغ، اإليصاؿك  اإلببلغىو تبليغ كمعُب ال
 (ِ) چ ک        گڑ  ک  ک    ک    چ: الفعل أيضا على ما يظهر من قولو تعأب

ما كمعُب التبليغ أم (ْ)ىػ ا  (ّ) چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ: كمن قولو تعأب
أما ، كالدليل على كجوب التبليغ من النقل الكتاب كالسنة كاإلٝباع أمركا بتبليغو للخلق

جب  حب    خب    يئچ  ٹ ٹ ك(ٓ) چچ  چ  چ  ڇ چ ٹاهلل ٹ الكتاب فقد 

چمب
أال ىل بلغت )) :كالسنة قولو ، (ٕ) چٹ  ٹ  ڤ   ڤٹ   چ كقاؿ تعأب، (ٔ)

كقد أٝبع (ُ) ((قالوا نعم قاؿ اللهم اشهد فليبلغ الشاىد الغائب فرب مبلغ أكعى من سامع
 (ِ) .السل  على أف األنبياء ٓب يكتموا شيئا ٩با أمركا بتبليغو للخلق ال عمدا كال نسيانا

 :كيؤكد اإلماـ ا٢بداد على أف األنبياء من كاجبهم التبليغ قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

                                                           

  َِ : اآلية النازعاتسورة  ((ُ
 ُٖ اآلية العنكبوت: سورة ( ِ)
 ٕٔاآلية ا٤بائدة: سورة ( ّ)
 .ّّ/ُا١برجاين: الكليات،  ( ْ)
 ّاآلية ا٤بائدة: سورة ( ٓ)
 ِٔٓ اآليةالبقرة: سورة ( ٔ)
 ْٓ اآليةالذاريات: سورة ( ٕ)
 .ُٕٔ/ِ، ُُْٕ، رقم ا٢بديث باب ا٣بطبة أياـ مُبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُُُالسنوسي: هتذيب شرح السنوسية، ص ( ِ)
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ىل بلغهم ا٤برسلوف ما : الرسالة إٔب أ٩بهم كيسأؿ األممكيسأؿ اهلل تعأب ا٤برسلْب عن تبليغ )) 
 : تعأباهلل  قاؿ؟ إليهم أرسلوا بو

 چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ کچ 
 قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((ىػا (ُ)

 ًإٔبى ا٣بىٍلًق طيرٍّان بًا٥ٍبيدىل كىالبىصىائًرً  ***كىأىٍشهىدي أىفَّ اهللى أىٍرسىلى أىٍٞبىدان               
(ّ) أمْب شفيق كاسع الصدر صابر *** مر اهلل تبػػػػػليغ صادؽفبلغ أ  

:ا٥بداية على نوعْبكا٥بداية ليست بأيديهم كٲبكن أف نقسم ، فوتيفة األنبياء الببلغ   
فقد نفاىا عن رسولو صلى ، كىذه ال يقدر عليها إال اهلل تعأب، ىداية توفيق كإ٥باـ: األكؿ
  ڳ  ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  چ قاؿ تعأب. كسلم كأثبتها لنفسو لوكآ اهلل عليو

(ْ) چ ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ       

فقد كص  بو النيب صلى اهلل ، كىذا النوع ليس خاصان باهلل تعأب، ىداية إرشاد كبياف: الثاين
ككص  بو األنبياء  (ٓ) چٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ چ كسلم ُب قولو تعأبكالو عليو 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ كأتباعهم من العلماء كالدعاة ُب قولو تعأب
كاإلماـ  (ٔ)

 كرٞبةه تطلبها، رٞبةه تطلبك)) :قاؿإذ ا٢بداد يقرر أف ىداية األنبياء ىداية رٞبة كبياف 
: كالٍب تطلبها. كألجلها كاف إرساؿ الر سل كإنزاؿ الكتب. رٞبة ا٥بداية بالبياف: فالٍب تطلبك
 :كاإلماـ ا٢بداد  قاؿك  (ُ) ((على قانوف العلم النافع، الصاّب تسعى ٥با بالعمل، ىي ا١بنة

كلكن ٓب ، رؾ بالعقل ا٣بالق لؤلكوافكقد يد، كعرٌفوا الناس التوحيد كٜبراتو، جاءت األنبياء))
ك٩با لفت نظرم أثناء ٕبثي أنِب كجدت اإلماـ ا٢بداد  (ِ) ((يهتدكا إليو إال بتعري  األنبياء
 : ا٥بدل كما قاؿيبصفو بني دائما حينما يص  النيب 

                                                           

   ٔ : اآلية األعراؼسورة ( ُ)
 . ْٗسبيل اإلدكار، ص: ا٢بداد(  ِ)
، ص ( ّ)  .َِٕا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ٔٓاآلية القصص: سورة ( ْ)
   ِٓاآلية الشورل: سورة ( ٓ)
  ّٕاآلية األنبياء: سورة ( ٔ)
 .ُٖا٢بداد: كتاب ا٢بكم، ص ( ُ)
 .ُُٔ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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ا٥بيدىل ٕبىًٍر النَّدىل سىيًٍّد العيٍربً  نيب ***حىمَّدو ػعىالىًمْبى  مي ػػػػػػػػػػنػىزىٍلنىا ًٖبىًّب ال                
(ُ) 

هي بًالػػػػػػػػػػػأىيَّ ك  ***ا٥بيدىل مىٍن عىظَّمى اهللي شىأينىوي  نيب           :كقاؿ  (ِ)ٍصرً ػػػػػػػػػػػػػػػػفىٍتًح ًمٍنوي كىبًالنَّ ػػػػػػػػػػػػدى
يا معشر )) :كىكذا فصلى اهلل كسلم على نيب ا٥بدل كالداللة كما خاطب األنصار بقولو

كعالة فأغناكم ، ككنتم متفرقْب فألفكم اهلل يب، اهلل يبأٓب أجدكم ضبلال فهداكم ، األنصار
 (ّ) ((اهلل يب
 الفطانة: رابعا
الفهم بطريق : كقيل. الفهم كالذكاء سرعتو: نةاالفطك  كضده الغباكة، ا٢بذؽ: بالكسر، نةاالفط

الفطانة جودة استعداد الذىن إلدراؾ ما يرد عليو من : الفيض كبدكف اكتساب كقيل
ألهنم قد أرسلوا إلقامة ا٢بجة ، ٯبوز أف يكوف الرسوؿ مغفبل أك بليدا أك أبلهابل ف. (ْ)الغّب

كألننا مأموركف باالقتداء . كإبطاؿ شبو اَّادلْب كال يكوف ذلك من مغفل كال أبلو كال بليد
كألف الببلدة صفة نقص ٚبل ٗبنصبهم . ُّم ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم كا٤بقتدل بو ال يكوف بليدا

 الغالب أف البعثة تكوف ُب سن األربعْب حيث يكتمل ٭بو العقل كلكنوكُب . الشري 
 األربعْبُب الغالب يبعثوف ُب سن  األنبياءف إال أ األربعْببعثوا بعد  األنبياءف أٓب يثبت دليل 
ابن األربعْب ال يتغّب غالبا عما يكوف عليو كُب )) :ُب تفسّبه -رٞبو اهلل  -يقوؿ ابن كثّب
العقل كيكمل الفهم كا٢بلم كتقول ا٢بجة كليس أدؿ على ذلك من أف  األربعْب يتناىى

فقد بعث اهلل تعأب ٧بمدا صلى اهلل ، األنبياء بعثوا إٔب أقوامهم بالرسالة بعد بلوغهم األربعْب
قاؿ تعأب كما ُب قصة نيب اهلل موسى  (ُ) ((عليو كسلم نبيا كقد اجتمعت حنكتو كٛباـ عقلو

 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ   چعليو السبلـ 
قرف بلوغ األشد باالستواء  وفإن(ِ)
ُب الغالب يبعثوف ُب سن  األنبياءف إكىو أف ٯبتمع أمره كقوتو كتكتمل كينتهي شبابو كقالوا 

يقوؿ مثل نيب اهلل يوس  كمنهم قبل  األربعْبكلكن منهم من بعث بعد ، األربعْب
                                                           

، ص ( ُ)  .ٔٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُُِا٤برجع السابق: ص( ِ)
 .ُٕٓ/ٓ، َّّْ، رقم ا٢بديث الطائ باب غزكة أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .َُٓ/ّٓالزبيدم: تاج العركس،  ( ْ)
 .َِٖ/ٕابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ُ)
 ُْ : اآلية القصصسورة ( ِ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

297 

اختل  ُب مقدار  (ُ) چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ چ: قولو تعأباإلماـ ابن كثّب ُب تفسّب 
ثبلث كثبلثوف : رضي اهلل عنهم فقاؿ ابن عباس ك٦باىد كقتادة، ا٤بدة الٍب بلغ فيها أشده

أربعوف : كقاؿ ا٢بسن، عشركف: كقاؿ الضحاؾ. بضع كثبلثوف: كعن ابن عباس. سنة
سعيد بن كقاؿ . ثبلثوف سنة: كقاؿ السدم. ٟبس كعشركف سنة: كقاؿ عكرمة. سنة
األشد : كقاؿ اإلماـ مالك كربيعة بن زيد بن أسلم كالشعيب. ٜباين عشرة سنة: جبّب
 :ُب بياف معُب اآليتْب يقوؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((كقيل غّب ذلك، ا٢بلم
كأكثر  أف أكثر األنبياء يوحى إليهم بعد بلوغ سن الرشد كىو األربعوف إال بعض منهم )) 

كأكحي إٔب يوس  ، عيس كٰبٓب، األنبياء ٓب يرسل إال بعد بلوغ األشد كاالستواء إال ثبلثة
فلذلك قاؿ تعأب ُب حق ، بعد بلوغ األشد كىو اثناف كعشركف كقبل االستواء كىو األربعوف

ُب حق موسى عليهما ( أم االستواء) كٓب يقل كاستول كقاؿ ذلك( ك٤با بلغ أشده) :يوس 
 (ّ) ((السبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ِِ : اآلية يوس سورة ( ُ)
 .ّٖٕ/ْابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ِ)
 .ُٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

298 

 :عليهم الصالة والسالممباحث عقدية متعلقة بالرسل : المطلب الخامس
 :ال يعلمون الغيب عليهم الصالة والسالم األنبياء: أوال

ى  ائ   چال يعلم الغيب إال اهلل كاألنبياء يطلعهم اهلل على بعض الغيب كما قاؿ تعأب 

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ     ی    چكقاؿ تعأب (ُ) چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ

كما أعطي ، فانظر حاؿ سليماف )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد    (ِ) چ  ی  ی  جئ  حئ
ليعلم أف علم الغيب ٨بتص باهلل ، حٌب سألو عنو، ما علم ا٢باؿ من ىذا، من الوحي كالنبوة

، (ّ) ((يدعو األنبياء يكذبو اهلل تعأب ألنو ادعى شيئا ٓب، كمن ادعى أنو يعلم الغيب، تعأب
و على بعض األمور الغيبية كما أطلع أـ موسى قاؿ تعأب ككذلك يطلع اهلل من شاء من أكليائ

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ     چ

 چڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ
كمرًن كغّبىن كثّب كشواىد ذلك من القرآف كىذا (ْ)

كاألكلياء ، الوجوه األنبياء يعلموف الغيب من أكثر)) :يقوؿإذ  ما يقرره اإلماـ ا٢بداد 
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چكال يعلم الغيب كلو إال اهلل ، يعلمونو من بعض الوجوه

چڦ  ڦ   ڦ
 چ  ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ ٹ ٹ ك(ُ)

(ِ) ))(ّ) 
 
 
 
 

                                                           

 ِٓٓ : اآلية البقرةسورة ( ُ)
 ِٕ - ِٔ : اآلية ا١بنسورة ( ِ)
 .َِِ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ٕاآلية القصص: سورة ( ْ)
 ٓٔ اآلية النمل: سورة ( ُ)
   ُٖٖ : اآلية األعراؼسورة ( ِ)
 .َّ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 :على بعض عليهم الصالة والسالم مسألة تفضيل بعض األنبياء: ثانيا
ذكره اهلل تعأب ُب  ، أمر منصوص عليو: تفضيل األنبياء عليهم السبلـ بعضهم على بعض

ٹ ٹ  كسلم ُب سنتو كآلو كالنيب صلى اهلل عليو، كتابو  

  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ
كأما ما كرد (ُ)

أك من النهي عن تفضيل نبينا ، عن تفضيل األنبياء بعضهم على بعضُب السنة من النهي 
يقوؿ اإلماـ   (ِ) ((ال ٚبّبكا بْب األنبياء)) ديث الصحيحا٢بكسلم  مثل  كآلو صلى اهلل عليو
، كآرائكمال تقدموا على ذلك بأىوائكم : أم) ُب شرحو للحديث  :-رٞبو اهلل -علي ا٥بركم

كال أقوؿ إف )) :كسلم صلى اهلل عليو -كعلى ىذا النحو قولو ، بل ٩با آتاكم اهلل من البياف
كال أفضل أحدا عليو من ، ال أقوؿ من تلقاء نفسي: أم  (ّ)  ((أحدا خّب من يونس بن مٌب

بل نقوؿ، فإف شأهنما ال ٱبتل  باختبلؼ األشخاص، حيث النبوة كالرسالة : 
كمن، كإف اختلفت مراتبهم، فإهنم سواء فيما جاءكا بو عن اهلل، بالنبوة كل من أكـر  

 (ُ)  ((أنتهى كبلمو(ِ) چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چكإليو اإلشارة بقولو    اكـر بالرسالة
 كاإلماـ ا٢بداد يقرر أف ذكر تفضيل األنبياء عند العواـ من فضوؿ الكبلـ ٤با يَبتب عليو من

إف األنبياء كاألكلياء بعضهم أفضل من : كبيقْب)) :اإلماـ ا٢بدادمن سوء الفهم لديهم يقوؿ 
كلكن ، كإذا كزف بعض الفضائل ببعض عرؼ األفضل، كلكن من الذم يعرؼ ذلك، بعض

كما دعت العلماء ،  كإف دعت حاجة إٔب ذلك ينظر بقدرىا، ُب ذلك فضوؿ كال حاجة إليو
كإال فلوال ذلك لكاف بعدما ٰبرز ، كتفضيل ا٤بعتزلة إٔب تأكيل  ا٢باجة ُب أمور العقائد بسبب

(ّ) ((ما عليو إال العمل، معتقده كدينو  
 
 

                                                           

 ِّٓ اآلية البقرة: ( سورة (ُ
 .ُّ/ٗ، ُٔٗٔ، رقم ا٢بديث يهوديا عند الغضبباب إذا لطم ا٤بسلم أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ُٗٓ/ْ، ُّْٓ (، رقم ا٢بديثكإف يونس ٤بن ا٤برسلْب)باب قوؿ اهلل تعأب: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .ّْٓٔ/ٗا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ا٥بركم: مرقاة ( ُ)
 ِٖٓاآلية: البقرة: سورة ( ِ)
 .ُْٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 :السالمعليهما الخالف في الذبيح نبي اهلل إسماعيل أم نبي اهلل إسحاق : ثالثا
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب    چ ٹ ٹ 

 چ  يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث
(ُ) 

إنو  فقيل؟ اختلفوا ُب أف ىذا الذبيح من ىو)) :ُب تفسّبه -رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ الرازم 
كالعباس بن عبد ا٤بطلب كابن مسعود ككعب األحبار كقتادة  إسحاؽ كىذا قوؿ عمر كعلي

كقيل إنو ، رضي اهلل عنهم كسعيد بن جبّب كمسركؽ كعكرمة كالزىرم كالسدم كمقاتل
، عباس كابن عمر كسعيد بن ا٤بسيب كا٢بسن كالشعيب ك٦باىد كالكليبإ٠باعيل كىو قوؿ ابن 
 :–رٞبو اهلل –كا٣ببلصة أف ا٤بسألة فيها خبلؼ قاؿ اإلماـ الزجاج (ِ) ((كذكر أدلة كل فريق

كاعلم أنو يتفرع على ما ذكرنا اختبلفهم ُب موضع الذبح فالذين ، اهلل أعلم أيهما الذبيح))
كالذين قالوا إنو إسحاؽ قالوا ىو بالشاـ كقيل ، قالوا كاف الذبح ٗبُبقالوا الذبيح ىو إ٠باعيل 

 .كاألكثر أف الذبيح ىو إ٠باعيل كإليو أميل (ّ) ((كاهلل أعلم، ببيت ا٤بقدس
كاإلماـ ا٢بداد يقرر أف نيب اهلل أ٠باعيل أكر من أخيو نيب اهلل إسحاؽ كأنو ىو الذبيح خبلفا 
ألىل الكتاب القائلْب أف الذبيح ىو نيب اهلل إسحاؽ كيؤيد اإلماـ ا٢بداد كبلمو با٢بجج 

 قدـ إ٠باعيل ٍب، كذكر إ٠باعيل( أم إسحاؽ) إف اهلل تعأب إذا ذكره)) :يقوؿ إذ كالراىْب 
كٓب يذكر معو ) ،ألف إ٠باعيل ىو األكر كإف ذكر إسحاؽ أكال أفرده، ذكر إسحاؽ بعده

ألنو منقوؿ عن أىل الكتاب أرادكا ، تبعد أىل العلم كوف الذبيح إسحاؽكقد اس، ( إ٠باعيل
كا٢باضر ىناؾ إذ ذاؾ ، كمآثر الذبح إ٭با ىي ُب ا٢برمْب، إسحاؽ جدىم ذلك لكوف
م زائرا ُب خفية عن سارة ككاف إبراىيم عليو السبلـ ٯبيئه، الشاـ كإسحاؽ كاف ُب، إ٠باعيل

 (ُ) ((ليوكيوصيها بكبلـ تبلغو إ، إ٠باعيل أكصى زكجتو لو بالسبلـفإف ٓب يتفق ب
 
 

                                                           

   َُِ : اآلية الصافاتسورة ( ُ)
 .ّْٔ/ِٔالرازم: مفاتيح الغيب،  ( ِ)
 .ّْٖ/ ِٔا٤برجع السابق:  (ّ)
 . ِٕٓ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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 :طلب األنبياء عليهم السالم الموت على اإلسالم: رابعا
كيسأؿ ، ا٤بسلم بوه كالصا٢بْب من عباده بوص  عظيم ينبغي أف يتص  كص  اهلل أنبياء

فإذا كاف ىذا طلب األنبياء مع عصمتهم ، من اهلل أف يعطيو ذلك كىو ا٤بوت على اإلسبلـ
أم ) كال يزاؿ)) : كاإلماـ ا٢بداد يقرر ذلك فيقوؿ، فكي  ٗبن كصفو النقص كالذنب

كالصا٢بْب كبذلك كص  اهلل األنبياء ، داعيا متضرعا كسائبل من اهلل أف يتوفاه مسلما( العبد
وئ وئ  ۇئۇئ   ەئ ەئ چ:من عباده فقاؿ ٨برا عن يوس  بن يعقوب عليهما السبلـ

: كعن السحرة حْب آمنوا فتوعدىم فرعوف بالعقوبة(ُ) چۆئ   ۆئ ۈئ  ۈئ
 چژ  ژ  ڑ ڑ  ک  کچ

عليو السبلـ الوصية  إبراىيمكحكى اهلل تعأب عن (ِ)
ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ چ: با٤بوت على اإلسبلـ فقاؿ تعأب

چۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵
كال شك أف األنبياء كاألكلياء أعرؼ باهلل كبكرمو (ُ)

 (ِ) ((العظيم كرٞبتو الواسعة من غّبىم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 َُُ : اآلية يوس سورة ( ُ)
 ُِٔ : اآلية األعراؼسورة ( ِ)
 ُِّ : اآلية البقرةسورة ( ُ)
 .ٕٕكصّّا٢بداد: النصائح الدينية كالوصايا اإلٲبانية، ص ( ِ)
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 المبحث الثالث
رضي وآل البيت والصحابة  نبوة نبينا محمد منهج اإلمام الحداد في الكالم على 

 .اهلل عنهم
 :نبوة نبينا محمد : المطلب األول

بكبلـ قل أف ٘بد مثلو ككصفو شعرا كنثرا بوص   تكلم اإلماـ ا٢بداد على نبوة نبينا ٧بمد 
الذم ، ا٢بمد هلل الواحد ا١بواد الوىاب الرزاؽ ا٢بناف ا٤بناف)) :فقاؿ، حّب البلغاء كالشعراء

فيو ىدل ، القرآف كأنزؿ عليو، برسالتو إٔب ٝبيع اإلنس كا١بافبعث ٧بمدا خاًب أنبيائو 
كشرع لو كألمتو ما كصى بو نوحا كإبراىيم كموسى ، للناس كبينات من ا٥بدل كالفرقاف

كجعل أمتو خّب أمة ، كجعلو أكـر خلقو عليو، كفضل دينو على سائر األدياف، كعيسى
كيتعاكنوف ، يؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر كيأمركف با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر، أخرجت للناس

كيتواصوف ، كيقيموف الصبلة كيؤتوف الزكاة، الر كالتقول كال يتعاكنوف على اإلٍب كالعدكاف على
إماـ ، كٯباىدكف ُب سبيل اهلل كال ٱبافوف لومة الئم من أىل الزيغ كا٣بذالف، با٢بق كالصر

 عبد اهلل كرسولو كحبيبو كخليلو سيدنا ٧بمد صلى اهلل، األئمة الذم أرسلو اهلل للعا٤بْب رٞبة
 صبلة كسبلما دائمْب بدكاـ اهلل ا٤بلك، عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم ُب كل حْب كأكاف

 :كسوؼ نتحدث عن بعض ا٤بباحث العقدية ا٤بتعلقة با٤بطلب كىي(ُ) ((الدياف
 :ناسخ شرائع من قبلو وخاتم النبيين نبينا محمد : أوال

ناسخة ٤با قلبها من الشرائع كأف اهلل   ذكرنا فيما سبق نسخ الشرائع كأف شريعة نبينا ٧بمد
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چال يقبل غّبىا كما قاؿ تعأب 

 چ چ
(ِ) 
فقاؿ   (ُ) ((كختم بو نبوتو، رٞبتو فتح بو ، كأنو سبحانو كتعأب)) :-رٞبو اهلل-قاؿ الشافعي 
ېئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   چ: عز كجل

 چېئ  ېئ
(ِ) 

                                                           

 .ُّ-ُِا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ُ)
   ٖٓ اآلية آؿ عمراف: سورة ( ِ)
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 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 (ّ)فللو من ختم بو كبداية***  بو ختم اهلل النبوة كابتدا               

 :يقوؿ ٠بعت رسوؿ اهلل : قاؿ، عرباض بن سارية العن فهو خاًب النبيْب كما جاء 
ا٣باًب )) :ا٢بسنقاؿ   (ْ) ((ا٢بديث. ..كأيب منجدؿ ُب طينتو، كخاًب النبيْب، إين عبد اهلل))

يريد لو  بن عباس اقاؿ ، ىو الذم ختم بو كا٤بعُب ختم اهلل بو النبوة فبل نبوة بعده كال معو
كعنو أف اهلل ٤با حكم أف ال نيب بعده ٓب ، ٓب أختم بو النبيْب ١بعلت لو ابنا يكوف بعده نبيا

ينزؿ عامبل على شريعة ، ٩بن نبئ قبلو كحْب ينزؿ كعيسى، يعطو كلدا ذكرا يصّب رجبل
 (ُ) ((كأنو بعض أمتو٧بمد 

ا٤بسلمْب أنو  كبإٝباع مال نيب بعد خاًب النبيْب بقولو )) :–رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ النوكم 
 (ِ) ((تنسخ كأف شريعتو مؤبدة إٔب يـو القيامة ال بعد نبينا  نيب ال

إٔب أف بعث اهلل عبده كرسولو ، كقعت الفَبة بعد عيسى  : (( قاؿ اإلماـ ا٢بداد
فكفرت بو ، سيد كلد آدـ بالقرآف كالشريعة ا١بامعة الناسخة ٤با تقدمها من الشرائع٧بمدا 

 .ككذبوه إال من شاء اهلل منهم، اليهود كالنصارل
فليس ، ىا كختامهاءىا كافتتاحها جعل بو انتهاءكما قد جعل بو ابتدا،  كجعلو كما٥با كٛبامها

ماء أمتو الذين ىم من كرثتو رسوؿ جعل بفضلو كٝبيل طولو كامتنانو من علبعده نيب كال 
من يشبو أنبياء بِب إسرائيل من بعض الوجوه أك من ، كاألىم ُب دينو، و كٞبلة شريعتوائكخلف

كالسبيل ، ٕباؿ كال مطمع فيها بعد رسوؿ اهلل ، أكثرىا كإف كانت النبوة ال سبيل إليها
كال تناؿ بو كال ُب الوقت ا٤بمكن ، كتساب كاالجتهاد ال يوصل إليهاإليها مسدكد كأيضا فاال 

                                                                                                                                                                      

 بن أٞبد. ٙبقيق، الشافعي اإلماـ ا٤بكي، تفسّب القرشي الشافعي ا٤بطليب إدريس بن ٧بمد اهلل عبد الشافعي: أبو ( ُ)
ـ،  ََِٔ - ُِْٕ: ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - التدمرية دار: ، ، الناشر(دكتوراه رسالة) الفراف مصطفى

ِ/َُُِ. 
 َْاآلية األحزاب: سورة ( ِ)
، ص ( ّ)  .ُُِا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ّْٓ/ِ، ّٔٔٓأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ْ)
  جامع بشرح األحوذم ٙبفة، ا٤بباركفورل الرحيم عبد بن الرٞبن عبد ٧بمد العبل ا٤بباركفورم: أبو ( ُ)

 .ُٓ/ٗبّبكت،  – العلمية الكتب دار: الَبمذم، الناشر
 .ٕٓ/ُٖالنوكم: شرح النوكم على صحيح مسلم،  ( ِ)
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كقد ختم النبوة كالرسالة ، كسبلمو كذلك من قبل بعث ٧بمد صلوات اهلل عليو، كقوعها فيو
حد فبل يدعيها أ غلق باُّا ٗبوت النيب النبوة أ أف أسرار كيقرر اإلماـ ا٢بداد (ُ) ((بو

كأسرار النبوة كلطائ  معانيها كخواص مداركها يعسر إدراكها )) :حيث يقوؿ اإلماـ ا٢بداد
كالفهم ٕبر كاسع ، إال على من أقيم فيها كقد أغلق باُّا ٗبوت رسوؿ اهلل ، من كل األكجو

كفقنا اهلل تعأب كإياكم إلصابة ، كما قسم لو من ربو، ككل يسبح فيو على قدر نصيبو
 ( ِ) ((الصواب ُب ٝبيع األحواؿ
ا٤بعجزة )) –رٞبو اهلل –تأييده با٤بعجزات قاؿ اإلماـ ابن حجر  كمن أعظم عبلمات نبوتو 

كالكرامة الفرؽ بينهما أف ا٤بعجزة أخص ألنو يشَبط فيها أف يتحدل النيب من يكذبو بأف 
يقوؿ إف فعلت كذلك أتصدؽ بأين صادؽ أك يقوؿ من يتحداه ال أصدقك حٌب تفعل كذا 

كقد كقع النوعاف للنيب ، ا٤بتحدل بو ٩با يعجز عنو البشر ُب العادة ا٤بستمرةكيشَبط أف يكوف 
 لعجز من يقع عندىم ذلك عن معارضتها كا٥باء فيها  ُب عدة مواطن ك٠بيت ا٤بعجزة

ٙبدل بو العرب  ألنو ، القرآف كأشهر معجزات النيب ، للمبالغة أك ىي صفة ٧بذكؼ
را على الكبلـ بأف يأتوا بسورة مثلو فعجزكا مع شدة كىم أفصح الناس لسانا كأشدىم اقتدا

 قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب معجزاتو  (ُ) ((عداكهتم لو كصدىم عنو
ان بػىٍعد مىا ***٭بت  كىبًاٍلميعىٍجزىاًت الظىاًىرىاًت الٍبَّ          كىلَّ مىٍن نػييبَّ  عىلىى القىٍطًر عدَّ
ي *** وىرىل ػػػػجىزى الػػػػػػػػػػػػػػػػأىعٍ ٍرآنىان ًبًو ػػػػػػػػػػػػػػكآتىاهي قي        عان عىلىى التىأيًيًد يىا لىكى ًمٍن غىٍلبً ػػػػػػٝبًى

(ِ) 
 :كقاؿ ُب تأييد اهلل لو كما خصو بو

هي بًاٍلوىٍحًى كىالنَّ                ( ّ) كىبالر ٍعبً ًنْبى ػػػػػػػػبلىًكًو كىاليمٍؤمً ػػػػػػػػػػػػكىأىمٍ  ***صَّبىا ػػػػػٍصًر كىالػكىأىيَّدى
هي بًاآليىاًت ًمٍن كيلَّ     كقاؿ أيضا  عو لًٍلمعىاًذرً ػػٍدؽو قىاطً ػػػػػػػػػػػػػكىبػيٍرىىاًف صً  ***ٍعًجزو ػػػػػمي  كأيَّدى
 ادو كىحىاًضرً ػػػػػػػػػػػبى  اًىرىةه مىا بػىٍْبى ػػػػػػػػػػػػػػػػكتى *** ّبىةه ػػػػػػػػػػػػػػهً ػػػػػػػػػهيودىةه كشى ػػػػػػػػػػػكآيىاتيوي مىشٍ              

 ٍصري حىاًصرً ػػػكىكىٍم آىيىًة ٓبٍى ٰبيًٍصهىا حى ***  ًظيمىةه ػػػػػػػعى  يلىوي آىيىةي اًلمٍعرىاًج كىىٍ              

                                                           

 .ِْا٢بداد: الدعوة التامة، ص ( ُ)
 .ٖٗ(  ا٢بداد: النفائس العلوية، ص(ِ
 .ّٖٓ/ٔابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
، ص ( ِ)  .ٕٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو

 .ٕٔا٤برجع السابق: ص  (ّ)
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 رً ػًدًنو كىآخً ػػػػػػػػػػقى بػىرىايىا ًمٍن ػػػػػػػػيعى الػػػػػػػػػً ٝبى  ***ٍكمىها ػػػػػػػػػػػػػحي ػمَّ اإًللوي بً ػػػػػكىدىٍعوىتيوي عى              
ةه حى ػػػػػػػػػػػػمي *** ٍأهًنىا عيٍظمو ش ُبكىميٍعًجزىةي القيٍرآًف                ػػػػػػػػػػػؤىبَّدى

ى
 حىاًشرً ػػػػػػػػػػػػػػٌبَّ ًقيىاـً ا٤ب

يٍلًك قىاًدرً ًظٍم ًُّىا ػػفىأىعٍ  ***ٍمرًًه ػػػػػػػػػعىالىًمْبى ًبعى ػػػػػػػكىأىٍقسىمى رىب  ال             
 ًمٍن مىاًلًك ا٤ب

انىٍت مى  ***ًظيمي ًبعيٍظًموً ػػػػػػػػُبى العى ػػػػكىخيٍلقه لىوي أىثٍ                فىاًخرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رٍكىزان لًٍلمػػػػػػػػعىلىٍيًو فىكى
اًبرً لًفىٍصًل القىضىا *** اميوي ػا٢بٍىٍشًر حىٍوضه كىالٍّلواى كىًقيى  كىُب               اًر األىكى  بػىٍعدى اٍعًتذى

 (ُ)ائًرً ػػػػػػػػاؾو كىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍملىًتًهٍم مىا بػىٍْبى بً ػػي جػً ب***فىاعىًة كىالوىرىلػػػفػىيىٍشفىعي مىٍقبيوؿي الشى              
كا٤بطلع   كإف الدارس ٢بياة النيب، با٣بلق ا٢بسن كاثُب على خلقو ُب كتابو كما خصو 
بأنو عليو ، ن ٛباـ اإلٲباف كيذعن حقيقة اإلذعافاألخبلؽ الٍب كاف يتخلق ُّا ليؤمعلى تلك 

ليقدمو ، الصبلة كالسبلـ ىو رسوؿ من عند اهلل تعأب قد أحاطو بالعصمة كرعاه بعْب رعايتو
ل صفات الرجولة كالكماؿ قاؿ كإنسانا فذان تتحقق فيو ك، بلغام كرسوال، للناس بشرا كامبل
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی   چتعأب ُب حقو 

 چ ی  ی
 چ  ڱ  ڱ     ڱ  ں چكقاؿ سبحانو كتعأب  (ُ)

ا٤بْب فهو رٞبة مهداة للع (ِ)
كما قاؿ اإلماـ ،  مقهوركف على ذلك صادقا أمينا تعامل مع أعدائو بأخبلقو فغلبهم كىم

 :ا٢بداد 
 (ّ)يًٍّد اٍلكيٍتبً ػػػػػػػػػػػسى  ُبظَّمى الرٍَّٞبىني ػػػػلىوي عى   ***قه الًَّذل ػػػػعىًظيمه خيٍلقيوي ا٣بيل نيب           
ٍأنيوي ا١بيودي كىالوىفىا             ًليمه شى  يػيرىجَّى ًلكىٍشً  الضيرٍّ كىاٍلبػيٍؤًس كىاٍلكىٍربً  ***كىرًنه حى
انىٍت مػػػػػػػػػػػػػلىٍيًو فى ػػػػػػػػػػػػػعى   ***كىخيٍلقه لىوي أىثٍػُبى العىًظيمي ًبعيٍظًمًو              مىفىاًخرً ػػػػػػػػػػرٍكىزان لًلٍ ػػػػػػػػػػى كى
اؤيهي مىقٍ ػػػػػػػػػػػػػػكأىعٍ   ***فىاتيوي ػػػػػػػػػػػٍحميودىةه كىصً ػكىأىخبلىقيوي مى              (ْ)دَّكائًرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيورىةه بًالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ک   چ: ُّذه األخبلؽ بلغ الرسالة كىدل األمة بصفة الرٞبة الٍب أرسلو اهلل ُّا قاؿ تعأب

 چ       ک  گ         گ  گ
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب كص  رسالتو (ٓ)

                                                           

، ص ( ُ)  .ِٕٔ-ِٔٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُِ : اآلية األحزابسورة ( ُ)
 ْاآلية القلم: سورة ( ِ)
 فوؽ ا٤بواجهة النبوية الشريفة .ىذا البيت مكتوب ( ّ)
، ص ( ْ)  .ٕٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 َُٕ اآلية األنبياء: سورة ( ٓ)
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ٍلًق رىٍٞبىةن ػػػػػػػػػػػػاهللي لًلٍ يمه بػىرىاهي ػػػػػػػػػػرىحً             ٍربً ػػػػػػقي فىٍوًز كىالٍ ػػػػػػػػػػليوي يىٍدعيو ًإٔبى الػػػػػػػػػػكىأىٍرسى  ***خى
ٍنًطق العىٍذبً  ***كىأٍرسىلىوي بًا٢بٍىقٍّ كىالًصٍدًؽ كىا٥ٍبىدىل             كىبىٍذًؿ النَّدىل كىالرًٍفًق كىاٍلمى
 كىًمٍن عىمىًل الٌشيىطىاًف كىا١ٍبًٍبًت كىالن ٍصبً  *** ا ًمنى الًشٍرًؾ كىالرَّدىلانى ًبًو اهللي أى٪ٍبى           
 رَّبً ػػػػػػػٍمدي لًلػى قٍّ فىا٢بٍ ػػػػػػػػػى اهي ًديًن ا٢بػػػػػػػػػػػػػى كىيػىٍرض ***ب وي ػػػػػحً ػػػػػػػخىٍّبً ًدينو يي  ُبلىنىا ػػػػػػػكىأىٍدخى           
نىا ببى ػػػػلىوي ا٤بً            نىا كىًمنَّا عى ػػػػػػػػػإًلى  *** ٍعًثًو ػػػػػػػػػنَّةي العيٍظمىى عىلىيػٍ  (ُ)كىٍعبً ػػػػػػػػػػػػػإب الذًٍكًر كىالٍ ػػػػػػػػػيػٍ

اإلٲباف بأنو عبد اهلل ، كما قرر اإلماـ ا٢بداد أف من مقتضيات العقيدة كمن لواـز اإلٲباف
 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ ٹ ٹكرسولو 

نو أرسلو إٔب كأ (ِ)
 چ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھچ ٹ ٹا٣بلق كافة  

ک  ک     چ ٹ ٹ ك(ّ)

 چگ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ ڱ  ڱ  ڱ
قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب  (ُ)

، كالعرب كالعجم، أرسلو إٔب ا١بنٍّ كاإلنس، رسولوكنشهد أفَّ ٧بمدان عبد اهلل ك )) :عقيدتو
  كأدَّل األمانة، كأنو بلَّغ الرسالة، ا٤بشركوفبا٥بدل كدين ا٢بقٍّ ليظهره على الدين كلٍّو كلو كىرًهى 

اًده، مةككش  الغ، كنىصىحى األمة اىْب مؤيَّد بالر ، كأنو صادؽ أمْب، كجاىد ُب اهلل حقَّ ًجهى
ك أنو ال ، اتػٍّبىاعىوكأف اهلل فرض على العباد تصديقو ك طاعتو ك ؛ الصادقة كا٤بعجزات ا٣بارقة

 ،ميقبل إٲباف عبد ك إف آمن بو سبحانو حٌبَّ يؤمن ٗبحمد صلَّى اهلل عليو كسلَّ 
 (ِ)(( ور الدنيا كاآلخرة كالرزخأخر عنو من أمك ٔبميع ما جاء بو ك 

 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب بياف ببلغو 
ا أىبى ػػػػتىابي الػػػػػػػػأىبىافى كً               بػٍرىةً ػػػػػػػػػػػبارو كىعً ػػػػػػػػػػػٍقوو كىاٍعتى ػػػػػػػػػػمىسىاًلًك فً  ***ٍن ػػػػاىفى عى ػػػػػػػػػلًو ًفيمى

 ةً ػػػػػػػػػػػػػػاًء رىٍىبى ػػػػػػػػػػػػػػى يبو كىأىٍنبػػػػػػػػػػكىأىنٍػبىاًء تػىٍرغً *** يىآىٌب كىأىٍحوىاًؿ مىٍن مىضىى كىأىٍحوىاًؿ مىنٍ             
اـو كىمػػكىمىٍنشيوًر أىحٍ              قً ػػػػػػػػػػػػػػٍ تيوًر أىسػػػػػػكىمىسٍ  ***مىةو ػػػػػػػػػػػػٍأثيوًر ًحكٍ ػػػػكى  يقىةً ػػػرىاًر اٍلعيليوـً الدى
ةً ػػػػكىكىحٍ  مىاعو ػػػػػػػػػػػػػػػػاٍجتى  ُبًبًدينو كىدينٍػيىا  ***هيٍم ػػػػػػػػػ  ٍلقي كيلػػػػٰبىٍتىاجيوي ا٣بى  كىعىٍن كيلٍّ مىا              دى

ثًٍّهٍم ػػػػػػى رًٍح الصٍّرىاًط اليٍمسػػػػػػػكىشى              ىعى ػػػػػػػػػػعىلىٍيًو كىأىحٍ  ***ًقيًم كىحى
 عىةً ػػػػػػػػػػػاًد كىرىجٍ ػػػػػػػػػػػػػػػوىاًؿ ا٤ب

                                                           

 .ٔٔص، ا٤بنظـو الدر ا٢بداد اإلماـ ديواف: ا٢بداد(  ُ)
 ُ اآلية الفرقاف: سورة ( ِ)
 ِٖاآلية سبأ: سورة ( ّ)
 ٗ اآلية الص :  سورة (ُ)
 .ُْٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)
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 ةً ػػػػػػسَّوًيَّ ػػػػػػػػريهي بًالػػػػػػػػػػػػٍ بلىؿو أىمػػػػػػػػػػػػحى  لٍّ ػػػػػػػػػكىكي   ***ٍعلىوي ػػػػػلٍّ فػىٍرضو أىٍكجىبى اهللي فً ػػػػػػكىعىٍن كي             
اليوي اإًلٍشكىاؿي ًمٍن شىٍأًف شيبػٍهىةً  ***رٍكىوي ػػػػػػوي تى ػػػػػػػػػػػػػرىاـو أىٍكجىبى اللػػػػػػػػلٍّ حى ػػػػػػػػػكىكي               كىمىا حى
 ػػػػػػكىحً             

ى
ـي كىضىٍبًط اٍلكيلٍّ تى  ***عىاًش كىمىا ًًُّا الٍػػػػػػػػػٍفًظ قػىوىاًنًْب ا٤ب  ٍحتى السٍّيىاسىةً ػػػػػػػػػػػقػىوىا

 ليلةً ػػػػػػػزىاتو جػػػػػػػػً ديكا من ميعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو أييٍّ  ***ذم ػػػػػػكأحواًؿ أرباًب الرٍّساالًت كال            
 عيقيوبىةً ػػػػػػػػػػػػػػػًر بػىٍعضي الػػػػػػػػػػػػٍ ٍبلى ا٢بىشػػػػػػػػػػلىوي قى  ***لىٍت ػَّ ػػػػدىل فػىتػىعىجػػكىأىٍحوىاًؿ مىٍن رىدَّ ا٥بي             
 ّبىةً ػػػً ػػػػػػفىا فيو على ًذم بىصػػػػػػػػػػػػػػػػٗبا ال خى  ***ا ػػبلؤيىى ػػػػػػػػػػػػػػليٍّ عػذَّاًت العى ػػػػػػػكمىعرفىًة ال            
ةً ػػػػػػػػػػاًؼ اإللًو عً ػػػػػػػػلةي أىٍكصى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ كىٝبي  ***عىٍظم شىأهًنىا  ُبٍعرًفىًة األىٍكصىاًؼ كىمى               ظيمى
 ًفٍكرىةػػػػػػػػػػػػػػػاعه لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػجىاؿه كىاتٍّسػػػػػػػػػػيهىا مى ػػػػػكىفً  ***حىةه ػػػػػػاًؿ كىٍىىى فىًسيػػى ػػػػػػػػػػػػػكىمىٍعرًفيًة األىٍفع            
 ػػػػػػػػػػػػػته كىالسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرًيحه كىنػىبٍ  ***حيره ػػػػبىاؿي كىأىبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمىاءه كىأىٍرضه كىا١بً ػػػػسى             

ي
 ًظلَّةً ػػػػػحىابي ا٤ب

 يعىةً ػػػػػػػػػطٌبىاًؽ الرَّفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلىؾي الً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىنيوره كىأىمٍ  ***ٍلمىةه ػػػسه كىتي ػػٍ مػكىشى  ككرسيٍرشه ػػػػػػكىعى             
ا ػػػمدىاتي كي ػػسه كىا١بىى ػػػػػػػػػػػػػػػػكىًجنه كىًإنٍ              ةً ػػػػًهيػػػػػػػػػػػل  بى ػػػػػػػػػػػػػػػمىاؾه كىكي ػػػػػػػػػػيػٍره كىأىسٍ ػػػػػػػػػػػػكىطى  ***ل هى  مى
ا كىال             ًيَّةً ػػػػػػػػػػػػػػػحىافى رىبٍّ الػػػػػػػػػػالًًقو سيبٍ ػػػػى ػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػلً  ***حه ػػػبٍّ ػػمىيعي ميسى ػػػػػػػً جػػػكىكىٍم غىٍّبً ىىذى رى

(ُ) 
 كقاؿ ُب شأف ٞبده كعبوديتو كزىده

اثًرً ػػبو ميتى ػػػػػاًؼ ٞبىٍدو طىيٍّ ػػػػػػػػػػػػبًأىٍكصى  *** ػػػػػػماءػػػػػكالسػػػاألىرًَّض  ُب٧بيىمَّده احمٍلميودي                كى
 ػػػػػػػػػيي  ُبكىريىيٍم ػػػػػكىأىشٍ  *** وًطنو ػػػػػػػػػػػػلٍّ مى ػػػػػػػػكي   ُبديىيٍم لًلًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىٍٞبى              

ى
 عىاًسرً ػػػػػػٍسرًًه كىا٤ب

 ًر نىاًكرً ػػػٍ ػػػػػػشىاىيمي هلًل ًمٍن غىيػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىخٍ  ***ًو ػػػػػػػػػػػً ًو ربٌ ػػػػػػٍلًق اهلًل بًاللػػػػػػػػػػػػػلىمي خى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىعٍ              
 عىشىائًرً ػػػػػػػػػػػنى الػػػٍ قٍّ بىيػػػهيٍم بًا٢بى ػػػػػػػػي كىأىقػٍوىم ***لىوي  ديىيمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػًو أىٍعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىعيهيٍم للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىطٍ              

 ٍّبً صىاًبرً ػػعىٍن خفىسىٍل كىرىـى األىٍقداـً  ***اٍلقىاًئمي السَّجَّادي ُب غىسىًق الد جىى  ىيو             
نٍػيىاهي خى ػػػػػػػػػػػػػػىيوى الزَّاًىدي اليمٍلًقي لً               سػػػػػػػػػىيوى اليم ***ٍلفىوي ػػػػػػػػػدي

ي
ا ًبزىادو ا٤ب  اًفرً ػػػػى ٍجتىزًم ًمنػٍهى

اىىا كىالسَّحىاًب الػػػبىكى ٍّ نى  ***احىةن ػػػػػػى مػى هىا كىسػػػػػػػػػػٍودان بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي  اػػى هػػػػكىبىاًذلي                موىاًطرً ػدى
نٍػيىا الػػػػػػػػػػػكىمىا مى  ***ادىةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيوًز زىىى ػػػي ػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػيحى الػػػػػػػػػػػػكرىدَّ مىفىاتً                اًطرً ػػػخػػػػغىريكًر بػاؿى لًلد 
ضَّوىاًمرً ػػػػػػػػيبىاًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًًو الطٍّ ػػػػػػألىٍحشى  ***اًكيان ػػػػػػػػػػػػػػجىارىةى طى ػػػػػػػػدَّ ا٢بى ػكىًمٍن سىغىبو ش             

(ِ) 
 

                                                           

 .ُُٓ-ُُْص، ا٤بنظـو الدر ا٢بداد اإلماـ ديواف: ا٢بداد(  ُ)
، ص الدر ا٢بداد اإلماـ ديواف: ا٢بداد  (ِ)  .ِٓٔا٤بنظـو
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 :كفاؿ ُب شأف دعوتو كجهاده
نىا ًمٍن تيٍلمةو كىدىيى  ***مَّدو ميحى ػصَّنىا بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبٍّ خى ػػػػػػػػى فىحىٍمدان ل                اًجرً ػػػػػػػػػػػكىأىٍخرىجى

 رً ػػػػً مىافو كىخىٍّبً األىكىامػػػػٍمنو كىًإيً ػػػػػػػػػي كىي  ***مةو ػػػٍلمو كىًحكٍ ػػػػػػػػػػػػػػوًر ًإٍسبلىـو كىعً ػػػػػػػػًإٔب ني              
 ائًرً ػػػػشى ػػًإٔبى اهلل بًا٢بيٍسُبى كىخىٍّبً البى  ***ًثوػػػػٍفرو كىخيبٍ ػػػػػػػٍن رًٍجًس كي ػػهَّرىنىا مً طػػػػػػػػػػػػكى              
كا ػػػػػػػػقٍّ فىاىٍ ػػػى حػالفػىلىىبَّ رًًجاؿه دىٍعوىةى                رً ػاًجلو كىأىكىخً ػػػػػػعى  ُباليوا ا٤بُبيى ػػػػػػػػػػػػكىنى  ***تىدى
ـه كىصى ػػػػػػػػػػػػػػػكىأىٍنكىرى أىقٍ                وىاتًرً ػػػػػػػػػػػمٍرىىفىاًت البى ػػػػػػػػػػػػفػىقىوَّمىهيٍم بًالي  ***د كا كىأىٍعرىضيوا ػػػػػػػػػػوىا

 ؤىازًرً ػًهٍم ًمٍن مي ػكىةه أىٍعًظٍم بً ػػػػػػػػػػػػمىبلىئً  ***ضيهيٍم ػػػوًش كىبػىعٍ شكىسىارى إًلىٍيًهٍم بًا١بًي             
تً ػػػػػػػي كػػػػػٍغزيكىيٍم بً ػػػػػػػػػػػكىمىازىاؿى يى               ا  ػػػػػػػى رَّمىةو أىٍنصػػػػػػػػػػػػػػػى ميك  ***يىبةو ػػػػػػػػػػػػػػػلٍّ كى اٍلميهىاًجرً اريىى  كى

ابػيٍوا دىٍعوىةى ا٢بىقٍّ كىا٥بي                اًفرً ػل  طىاغو كىكى ػػػػػنهيٍم كي ػػػػػػػػػػلىمى مً ػػػػػكىأىسٍ  ***دىل ػػًإٔبى أىٍف أىجى
يًن قػىٍهران كىعينٍ  ُبلىهيٍم ػػػػػػػػػػػكىأىٍدخ               الشَّوىاًجرً ًٕبىدٍّ الىموىاًضي كىالرٍّمىاح   ***وىةن ػػػػالدَّ

 كىًمٍن بىأًسًو خىافىٍت كيمىاةي العىشىائًرً  ***ًقى ػػػػػػػشىى اليمليوؾي كىتػىتَّ ػػػػٍ خػػى ًلسىٍطوتًًو ت     
 كىغىائًرً ٍبًل غىازو ػػػػػػػػهيٍم ًمٍن قى ػػػػػػػػػػزىٍلزًلي ػػػػػػػػػػتي  ***ٍصرٍه ػػػػػػتىًسّبي الصَّبىا كىالر ٍعبي شىٍهران بًنى              
نػػػػػػػٍعقي ػػػػػػػػػػػػػػػػرىايىاتيوي مى ػػػػػػػػػػػػػػػى ف              ةه بًالنَّ ػػػػػػػػػمي  *** وديهي ػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػودىةه كىجي  ٍصًر ًمن خىٍّبً نىاًصرً ػػػػػػوىيَّدى
 (ُ)ارً ػػػػػٍّبً مىا ًإٍنكى ػػػػػػػٍن غى ػػاًمًهٍم مً ػػػػػػػػػكًختى  *** اًمًهٍم ػػػػػػػػػػػػًكرىاـً ًإمى ػػػػػػػكىميقىدَّـً الر ٍسًل ال             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ص الدر ا٢بداد اإلماـ ديواف: ا٢بداد  (ُ)  .ِٔٔا٤بنظـو



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

309 

 :مقام السنة في الدين: المطلب الثاني
انىٍت أىٍك   سنة الطَّرًيقىةي كىالس نَّةي السٍّّبىةي حى : الس نَّة ُب اللغة ة كىا١بٍىٍمعي سينىنه قبيحةكى

(ُ). 
 :كىي كيراد ُّا عدة اصطبلحاتتطلق الس نَّة : كُب االصطبلح 
 .من قوؿو أك فعلو أك تقريرو أك صفةو  كل ما أيثًر عن النَّيبٍّ : ما يذكره احملدثوف ُب كتبهم -ُ
من قوؿو أك فعلو أك تقريرو ٩با  كل ما صدر عن النَّيب : ما يذكره علماء أصوؿ الفقو -ِ

 .شرعييصلح أف يكوف دليبلن ٢بكمو 
 (ِ) ما ُب فعلو ثوابه كُب تركو مبلمةه كعتابه ال عقاب: ُب كتبهمما يذكره الفقهاء  -ّ

الصدؽ الفصل ا٤بنزه عن كل ما ٱبالط ، قولو  ُب)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب مفهـو السنة 
 چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چأقواؿ اآلدميْب من كذب كغّبه قاؿ اهلل تعأب 

منزىة ، كأفعالو  (ُ)
ألنو قد أيد بالعصمة كاختص بالوحي اإل٥بي ، اإلنسافكمهذبة عن كل نقص يعرض ألفعاؿ 

فطوىب ٤بن اقتدل بو كاىتدل ُّديو كعمل بسنتو كالويل   ا يقوؿ كيفعل عن األمر الرباينفهو إ٭ب
قاؿ . (ِ) ((كل الويل ٤بن حاد عن متابعتو كتثاقل عن إجابة دعوتو كعمل ٖببلؼ ىديو كسنتو

 :اإلماـ ا٢بداد 
٧بيىمٍَّد كىبيٍشرىاؾٍ ، اتًَّبٍع سينَّةى ا٥ٍبىادمك   ***  اهللى إٍذ كىفػَّقىٍك لًلر شيٍد كى ٍىدىاؾٍ كىاٍٞبىدى       

(ّ) 
كاهنا طاعة هلل  كقد استعرض اإلماـ ا٢بداد أدلة الكتاب كالسنة الٍب تقرر كجوب طاعتو 

أف من أجل كاعلم )):  عظم ا٤بتبوعْب باإلٝباع كاالتفاؽ قاؿ اإلماـ ا٢بداد و أكتقرر أن
فإنو اإلماـ ، كألزمهم حقان على كافة ا٤بسلمْب رسوؿ اهلل ، ا٤بتبوعْب كأكرمهم كأعظمهم

، فحقو أعظم ا٢بقوؽ بعد حق اهلل. كاالتفاؽكا٤بتبوع األكر باإلٝباع ، األعظم على اإلطبلؽ
ن كم، فإف من أحبو كعظمو فقد أحب اهلل؛ كطاعتو ألـز الطاعات، كاألدب معو آكد اآلداب
 :قاؿ اهلل تعأب، أطاعو فقد أطاع اهلل

                                                           

 .ُِٗ/ُالفيومي : ا٤بصباح ا٤بنّب ، ( ُ)
 القرف هناية إٔب األكؿ القرف من كتطوره نشأتو النبوية السنة تدكين، الزىراين مطر بن ٧بمد ياسر الزىراين: أبو ( ِ)

 .ُٔـ، صُٔٗٗ/ىػُُْٕ، ُالسعودية، ط العربية كالتوزيع، الرياض، ا٤بملكة للنشر ا٥بجرة دار: التاسع، الناشر
 ّاآلية النجم: سورة ( ُ)
 .ٕٖا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ِ)
، ص الدر ا٢بداد اإلماـ ا٢بداد: ديواف ( ّ)  . ُْٓا٤بنظـو
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چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ چ 
كقاؿ ، (ُ)

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ تعأب
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     چ: كقاؿ تعأب، (ِ)

چہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے
ڑ  ک    ک  ک    چ: كقاؿ تعأب، (ّ)

چ  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ   چ: كقاؿ تعأب، (ْ)

چڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چقاؿ تعأب ، اآلية(ٓ)

چ ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ كقاؿ تعأب، (ُ)

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  

چ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵
 .كاآلية الٍب تليها (ِ)

 :كقاؿ، (ّ) ((أحدكم حٌب أكوف أحب إليو من نفسو الٍب بْب جنبيوال يؤمن )) :كقاؿ
لو كاف موسى كعيسى )) :كقاؿ (ْ) ((ال يؤمن أحدكم حٌب يكوف ىواه تبعا ٤با جئت بو))

                                                           

 ُّ اآلية آؿ عمراف:  سورة (ُ)
 َٖ اآليةالنساء:  سورة( ِ)
 ٕ اآليةا٢بشر:  سورة( ّ)
 ّٔ اآليةالنور:  سورة( ْ)
 َُ اآليةالفتح:  سورة(ٓ)
 ُٕٓ اآليةاألعراؼ:  سورة(ُ)
 ِاآلية ا٢بجرات:  سورة( ِ)
: كينَّا مىعى النَّيًبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىىيوى آًخذه بًيىًد أخرجو البخارم ُب صحيحو : بلفظ ( (ّ ، قىاؿى عىٍبدى اللًَّو ٍبنى ًىشىاـو

ىٍنتى أىحىب  ًإٕبىَّ ًمٍن كيلٍّ شىٍيءو ًإالَّ  : يىا رىسيوؿى اللًَّو، ألى ًمٍن نػىٍفًسي، فػىقىاؿى النَّيب  صىلَّى اهللي  عيمىرى ٍبًن ا٣بىطَّاًب، فػىقىاؿى لىوي عيمىري
ىٍنتى « الى، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، حىٌبَّ أىكيوفى أىحىبَّ إًلىٍيكى ًمٍن نػىٍفًسكى »عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  : فىًإنَّوي اآلفى، كىاللًَّو، ألى فػىقىاؿى لىوي عيمىري

ْبي النَّيًبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو «اآلفى يىا عيمىري »لَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىحىب  ًإٕبىَّ ًمٍن نػىٍفًسي، فػىقىاؿى النَّيًب  صى  : كىٍي ى كىانىٍت ٲبًى بىابه
 نصر بن ٧بمد اهلل عبد ا٤بركزم: أبوكاما ُّاللفظ الذم ُب النص فقد كرد عند .ُِٗ/ٖ، ِّٔٔ، رقم ا٢بديث كىسىلَّمى 
، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - الدار مكتبة: ، الناشر، ا١ببار عبد الرٞبن ٙبقيق عبد،الصبلة  قدر تعظيم، ا٤بركزم ا٢بجاج بن

 .ِْٓ/ُ، ْٗٔىػ، رقم ا٢بديث َُْٔ
كالتوزيع،  للنشر ا٤بنهاج دار: النوكية، الناشر األربعوف، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا أخرجو النوكم: أبو( ْ)

 .ُُّـ،  ََِٗ - ىػ َُّْ، ُبّبكت، ط – لبناف
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كمن ، من أطاعِب فقد أطاع اهلل)) :كقاؿ. ا٢بديث (ُ) ((حيْب ٓب يسعهما إال اتباعي
؟ كمن يأىب: فقالوا؛ يدخل ا١بنة إال من أىب كلكم)) :كقاؿ (ِ) ((عصاين فقد عصى اهلل

كقاؿ عليو  (ّ) ((كمن عصاين فقد أىب، من أطاعِب دخل ا١بنة: فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
كُّذه  (ٓ) (( ىػا ( ْ) ((كمن آذل اهلل أدخلو النار، من آذاين فقد آذل اهلل)) :لسبلـالصبلة كا

اإلماـ ا٢بداد  قاؿإنساف كامل  األدلة تعرؼ أف اهلل تعأب يريد أف يعرفنا أف ىذا النيب 
: (( بل ، إنو انتقل من حالة نقص إٔب كماؿ: آلو كسلَّميقاؿ ُب النيب صلَّى اهلل عليو ك ال

رافعان بصرىه حٌب إنو عند كالدتو كلد ، كمسّبه كلو ُب الكماؿ، ىو ُب الكماؿ ُب ٝبيع أحوالو
فهو ٧بل قدكة ُب كل حياتو ٗبا فيها من القوؿ   (ُ) ((كحٌب مات ُب الكماؿ، إٔب السماء

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ   چ ٹ ٹ، كالفعل كالتقرير

 (ِ) چی  ی  ی  ی
ُب االتباع للرسوؿ : فاالقتداء)) :فقاؿ  كاإلماـ ا٢بداد بْب لنا معُب االقتداء بالرسوؿ 

فمن أحكم ذلك كأتى بو على كجهو ، بآدابو تاىرا كباطناأخبلقو كأفعالو كأقوالو كالتأدب 
، فاضت عليو أنوار االىتداء الذم ىو مّباث حسن االتباع كنتيجة اَّاىدة، ٨بلصا هلل تعأب
چ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چقاؿ اهلل تعأب 

 (ْ) ((ىػػا. ..(( ّ)
إال ما علموا منو أنو خاص  كل أعمالو كعباداتو كمعامبلتو ُب يقتدكف بو فكاف الصحابة 

كيَبكوف ما يَبؾ دكف أف يعلموا ، كانوا يفعلوف ما يفعل  مكقد بػىلىغى من اقتدائهم بو أهنٍ ، بو 
                                                           

يًّا، مىا كىًسعىوي ًإالَّ أىٍف يػىتًَّبعىًِب أٞبد ُب مسنده :بلفظ) ( أخرجو (ُ ( رقم ا٢بديث كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو أىفَّ ميوسىى كىافى حى
 . ٖٔ/ِابن كثّب ُب تفسّبه: ، ،كاللفظ الذم ذيكر ُب النص أكررده ّْٗ/ِّ، ُُٔٓٓ

 .َٓ/ْ، ِٕٓٗ، رقم ا٢بديث يقاتل من كراء اإلماـ كيتقى بوباب ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: (ِ
 .ِٗ/ٗ، َِٖٕ، رقم ا٢بديث  باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل(أخرجو البخارم ُب صحيحو: (ّ
4
باب فيمن سب (، كمن آذاين فقد آذل اهلل، كمن آذل اهلل فيوشك أف يأخذهأخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ)  (( 

 .ٔٗٔ/ٓ، ِّٖٔ، رقم ا٢بديث أصحاب النيب
 .ُِٖا٢بداد، الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ٓ)
 .َِْ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،   ( ُ)
 ُِ اآليةاألحزاب: سورة ( ِ)
   ٗٔ اآلية العنكبوت:  سورة( ّ)
 .ٕٔا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ، ص  ( ْ)
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رضي اهلل  -أخرج البخارم عن ابن عمر كقد ، أك يسألوه عن علَّتو أك حكمتو، لذلك سببان 
ٍب نبذه ، فاٚبذ الناس خواتيم من ذىب، خاٛبان من ذىب اٚبذ رسوؿ اهلل : قاؿ -عنهما 
 (ُ) ((فنبذ الناس خواتيمهم، إين لن ألبسو أبدان : كقاؿ النيب 

كلقد بلغ حرصهم على تتبعهم ألقوالو كأعمالو أف كاف بعضهم يتناكبوف مبلزمة ٦بلسو يومان 
 :يقوؿ فهذا عمر بن ا٣بطاب ، بعد يـو
ككنا  -كىي من عوإب ا٤بدينة  -كنت أنا كجاره ٕب من األنصار ُب بِب أمية بن زيد )) 

، فإذا نزلت جئتو ٖبر ذلك اليـو، ينزؿ يومان كأنزؿ يومان ، نتناكب النزكؿ على رسوؿ اهلل 
 ا٤بسؤكليةاستشعر الصحابة الكراـ رضي اهلل عنهم عظم كقد  (ِ) ((كإذا نزؿ فعل مثل ذلك

 ٍب تبليغها إٔب األمة أداء، كتطبيقها -كتابان كسنةن   -ا٤بلقاة على عواتقهم ٢بفظ الشريعة 
كقد كانوا رضي اهلل عنهم خّب من . إليهم لؤلمانة الٍب اختّبكا ٥با كما أدَّاىا رسوؿ اهلل 
 ا٤بسؤكليةككاف ىذا االستشعار لعظم ، ٞبل ىذه األمانة كخّب من أدَّاىا بعد نيب اهلل

كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم مع حرصهم ،  لذلك كلو نطلقان ٩با كعوه عن رسوؿ اهلل م
فكانوا ال ، على تبليغ دين اهلل لؤلمة شديدم التحرٍّم كالتثب ت فيما يرككنو عن رسوؿ اهلل 

األخبار إال ما  كال يقبلوف من، ٰبدٍّثوف بشيءو إال كىىيم كاثقوف من صحتو عن رسوؿ اهلل 
إف الصحابة )) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿالركايات  لذلك كثرت كتعددت عرفوا صحتو كثبوتو
حىدَّث كل منهم على حسب علمو كما بلغو عن النيب صلَّى اهلل عليو ك آلو ، رضي اللَّو عنهم

ك٤با كثرت ، كذلك الختبلؼ أفعالو كأحوالو عليو الصبلة كالسبلـ، كسلَّم ك٥بذا كثرت الركايات
، ٌتسع العلما، كعن التابعْب ا٤بقتدين، ونْبالركايات عنو عليو السبلـ كعن الصحابة ا٤بأم

، ٓب يكن لو إماـ إال منافق أك فاسق، كمن ٓب يىًسر على ا١بادة كالتقول، كاختلفت األقواؿ
 :قاؿ  إال رسوؿ اهللعند اإلماـ ا٢بداد فما ا٤بقلد  (ُ) ((ألف الطريق قد ٚبفى كقد تظهر

كما ا٤بقلَّد ، كما ٓب يقببله ىو الباطل، إف كلما قىًبلىو الكتاب كالسنة ىو ا٢بق: كإٝباؿ األمور))
كإ٭با اختلفت الطرؽ عنو من حيث الصحة ، إال رسوؿ اللَّو صلَّى اهلل عليو ك آلو كسلَّم

أك ، فإذا رأكا أحدان حدَّث ٕبديث مرتْب كاختل  لفظو فيهما، كالضع  من جهة اإلسناد
                                                           

 .ٔٗ/ٗ، ِٖٕٗ، رقم ا٢بديث االقتداء بأفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمباب أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ِٗ/ُ، ٖٗ، رقم ا٢بديث باب التناكب ُب العلمأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .َُٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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إنا : كقد قاؿ بعض أىل ا٢بديث، فيو كتكلموا، ه ينشد شعران خاليان ك٫بو ذلك ضىعَّفوهرأك 
، كىذا ألف ا٤ببتدعة قد فعلوا إسنادات، لنتكلم على أقواـ لعلهم قد حطوا رحا٥بم ُب ا١بنة

، حٌب يوصلوه إٔب اإلماـ جعفر الصادؽ أك غّبه من أىل البيت، بعضها على مًب صحيح
كيرل اإلماـ ا٢بداد أف  (ُ) ((لى مقتضى أقوا٥بم كمذاىبهم الباطلةكبعضها على كذب ع

كعمل أىل ا٤بدينة ، مذىب اإلماـ مالك أقرب إٔب السنة لكونو مذىب أىل مدينة رسوؿ
قاؿ مالك كاحتج ُّذا )) :-رٞبو اهلل  -حجة كما يراه اإلماـ مالك قاؿ اإلماـ النوكم
كاستشهد اإلماـ ا٢بداد ٗبثاؿ كىو  (ِ) ((بالسننا٢بديث كبأنو عمل أىل ا٤بدينة كىم أعرؼ 

ألف مسكنو ، علم أهنا السنة، من رأل صبلة اإلماـ مالك بن أنس)) :فقاؿ، شأف الصبلة
بو  االقتداءفهو على ، فرأل من اقتدل بصبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك آلو كسلم، ا٤بدينة
كلو كاف اإلماـ مالك أقدـ ، قدـ االقتداء ألنو من مكة فهو على، كيليو اإلماـ الشافعي، فيها

، كاإلماـ أٞبد أخذ باالحتياط، كىو الوسط فيها، كا٢بجاز ٧بل الدين كمنو خرج، ُب السن
سبب ميل اسبلفو للمذىب الشافعي  اإلماـ ا٢بداديبْب ك (ُ) ((كاإلماـ أبوحنيفة أخذ بالعلم

أما ترل )) :قاؿكانو أٝبع ا٤بذاىب للسنة؛ لكونو تتلمذ على مالك كلو إ٤باـ با٢بديث 
كاف ،  كلوال ما جرل عليو سلفنا من األخذ ٗبذىب الشافعي، االختبلؼ ا٢باصل بينهم

ألنو عآب ، السنةألف فيو مسائل إذا تأملتها رأيت أهنا ىي ، أحببنا أف نأخذ ٗبذىب مالك
، ألنو تلميذه أخذ عنو، كلكن الشافعي مالكي، كعمدتو ما أٝبع عليو أىل ا٤بدينة، ا٤بدينة

كعثر على علـو كأحاديث أخرل ٓب ، كقد أتقن مذىب مالك، كلكن ٤با تأخر عن مالك
تتبع مذىب ك ، ٍب جاء بعده اإلماـ أٞبد، فخالفو ُب بعض ا٤بسائل، يق  عليها مالك

 (ِ) ((ا٤بذاىب الثبلثة لذلك مذىبا كاحدا تنافك، كحررهالشافعي 
باحملافظة على آداب السنة تاىرا  كعليك)) :كتكلم اإلماـ ا٢بداد عن السنة كآداُّا فقاؿ 

رسوؿ الرٞبة كنيب  كباطنا كعادة كعبادة تكمل لك ا٤بتابعة كيتم لك االقتداء برسوؿ اهلل 
فضبل عن -كإف سرؾ أف تكوف من الصديقْب فبل تدخل ُب شيء من العادات . ا٥بدل

                                                           

 .ّٕٗ-ّٖٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،   (ُ)
 .ُٖ/ْالنوكم: شرح صحيح مسلم،  ( ِ)
 .ّٕٔ/ُكم: تثبيت الفؤاد ا٢بسا  (ُ)
 .ّٕٓ/ُا٤برجع السابق:  (ِ)
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فإف ، أك أحد من الصحابة األئمة حٌب تبحث كتنظر ىل دخل فيو رسوؿ اهلل  -العبادات
فإهنم ما أمسكوا ، كإف مشلتو اإلباحة، ٓب ٘بدىم دخلوا فيو مع القدرة على ذلك فأمسك عنو

رأيتهم دخلوا فيو فاعرؼ أكال كيفية دخو٥بم فيو كاقتد ُّم  كإف، عنو إال ٣بّب علموه ُب تركو
كقد أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ كقاؿ قد بلغِب أنو عليو الصبلة كالسبلـ ، ُب ذلك

كنذكر اآلف ُب ىذا الفصل نبذة من ، أكلو كلكن ٓب يبلغِب كيفية تناكلو لو فلذلك أتركو
 :عادات فنقوؿاآلداب الٍب ينبغي احملافظة عليها ُب ال

اعلم أف من حافظ ُب عاداتو على اآلداب النبوية حفظو اهلل من التعدم إٔب ما كراءىا من 
األعماؿ كاألخبلؽ الردية كحصل على ا٤بصاّب كا٤بنافع الدينية كالدنيوية الٍب جعلها اهلل 

ا٢بظوظ كمن سره أف تكمل لو ا٢برية كالطهارة من أدناس ، ٕبكمتو ُب تلك األمور العادية
تابعة إلشارة ، فليجعل حركاتو كسكناتو ُب تاىره كباطنو مضبوطة بالقانوف الشرعي، البشرية

ككيفما كقع ذـ العادات على لساف الصوفية فا٤بقصود بو الدخوؿ فيها على ، الشرع كالعقل
 .مقتضى الشهوة كا٥بول كاالسَبساؿ معها دكف ٧بافظة على اآلداب الشرعية

بعد أف حث على متابعة الرسوؿ كنبو على  (ُ)( األربعْب األصل) ـ ُبكقد قاؿ حجة اإلسبل
ىذا كلو ُب العادات كأما ُب العبادات فبل أعرؼ لتارؾ السنة كجها إال  : شيء من أسرارىا

 (ِ) ((كفرا خفيا أك ٞبقا جليا فاعرؼ ذلك
مبلغا عظيما ُب قلت كُّذا تعرؼ مقدار تعظيم اإلماـ ا٢بداد للسنة كمكانتها عنده كقد بلغ 

 القولية سنن االيقرأ السنة قراءة كاعية ٗبا فيها من ، احملافظة على السنة ُب ٝبيع شؤنو كأحوالو
تراه  اُب غاية األدب كاالحَباـ كا١بماؿ دائم ٥با ٙبليبل ٧بلبل، كا٤بواق كالفعلية كالتقريرية 

تو خّب شاىد على كمؤلفا، يعظم أم عنواف مسطوره قاؿ أك فعل أك رأيت رسوؿ اهلل 
يستكثر من االستشهاد بذكرىا مقدما عليها كبلـ اهلل فقط كىكذا ٭بط أىل السنة ، ذلك

 .كإليك منهج اإلماـ ا٢بداد ُب ا٢بث على الكتاب كالسنة كاالعتصاـ ُّماكا١بماعة 
 
 

                                                           

، كتاب كضع فيو مؤلفو خبلصة كتبو كزبدهتا  حامد الغزإب أبواإلماـ  (كتاب األربعْب ُب أصوؿ الدين للمؤل ُ)
 .كغّب ذلك، حٌب ٝبع فيو زبدة علـو القرآف كما قاؿ كبداية ا٥بداية كاالقتصاد ُب االعتقاد كإحياء علـو الدين

 .ُٖا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص ( ِ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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 :التمسك بالكتاب والسنة واالعتصام بهماالحث على 
قاؿ اإلماـ السمعاين  (ُ) چائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ  چ ٹ ٹ

جئ  حئ   چ: كقاؿ تعأب(ِ)((االعتصاـ باهلل ىو التمسك بالكتاب كالسنة)) :تفسّبه_ُب رٞبو اهلل_

  (ّ) چمث  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب 
إف كنتم ) أم فإف اختلفتم ُب أمر من األمور فاحتكموا فيو إٔب كتاب اهلل كسنة رسولو 

أم إف كنتم مؤمنْب حقا كىو شرط حذؼ جوابو لداللة ما سبق ( تؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر
أم فردكه إٔب اهلل كالرسوؿ كالغرض منو ا٢بث على التمسك بالكتاب كالسنة كما يقوؿ 

أم الرجوع إٔب كتاب اهلل كسنة ( ذلك خّب كأحسن تأكيبل) إف كنت ابِب فبل ٚبالفِب: القائل
ٹ )) –رٞبو اهلل –كقاؿ اإلماـ ابن حجر  (ُ) .كأصلح كأحسن عاقبة كمآالرسولو خّب لكم 

ىذه الَبٝبة منتزعة ( ّ)اآلية قاؿ الكرماين(ِ) چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چٹ
سبيل من قولو تعأب كاعتصموا ٕببل اهلل ٝبيعا ألف ا٤براد با٢ببل الكتاب كالسنة على 

االستعارة كا١بامع كوهنما سببا للمقصود كىو الثواب كالنجاة من العذاب كما أف ا٢ببل سبب 
٢بصوؿ ا٤بقصود بو من السقي كغّبه كا٤براد بالكتاب القرآف ا٤بتعبد بتبلكتو كبالسنة ما جاء 

ُب  بن بطاؿ ال عصمة ألحد إال اقاؿ ، من أقوالو كأفعالو كتقريره كما ىم بفعلو عن النيب 
 (ْ)( (كتاب اهلل أك ُب سنة رسولو أك ُب إٝباع العلماء

                                                           

 ٖٕاآلية ا٢بج: سورة ( ُ)
 .َْٔ/ّقرآف، ال السمعاين: تفسّب ( ِ)
 ٗٓ اآلية النساء: سورة ( ّ)
، ُالقاىرة، ط – كالتوزيع كالنشر للطباعة الصابوين دار: التفاسّب، الناشر الصابوين، صفوة علي الصابوين: ٧بمد ( ُ)

 .ُِٔـ، ص ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ
   َُّ : اآلية آؿ عمرافسورة ( ِ)

 ىػ: عآب با٢بديث أصلو من كرماف ٖٕٔ - ُٕٕ الكرماين٧بمد بن يوس  بن علي بن سعيد، مشس الدين (  ( 3
كأقاـ مدة ٗبكة كفيها فرغ من تألي  كتابو  اشتهر ُب بغداد، قاؿ ابن حجي: تصدل لنشر العلم ببغداد ثبلثْب سنة

النقود كالردكد ُب األصوؿ ٨بتصره، كشرح ٤بختصر  و)الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم( كلو )ضمائر القرآن
 بن ٧بمود بن الدين ىػ  الزركلي، خّبٖٕٔسنة كمات راجعا من ا٢بج ُب طريقو إٔب بغداد، كدفن فيها ( بن ا٢باجب ا

 .ُّٓ/ٕـ،  ََِِ، ُٓللمبليْب، ط العلم دار: الدمشقي، األعبلـ، الناشر الزركلي ٧بمد
 .ِْٔ/ُّابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ْ)
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، كالرجوع إليهما عند االختبلؼ أكجب اهلل تعأب علينا التمسك بكتابو كسنة نبيو قلت 
، كذلك سبب اتفاؽ الكلمة، كأمرنا باالجتماع على االعتصاـ بالكتاب كالسنة اعتقادا كعمبل

كقرف ، كما بينا،  كالسبلمة من االختبلؼ، الدنيا كالدينكانتظاـ الشتات الذم يتم بو مصاّب 
فإف ، ذلك بأمره تعأب بتذكر نعمو كأعظمها اإلسبلـ كاتباع نبيو ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ

كعليك بالتمسك )) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ، ككانت احملبة كاأللفة، بو زالت العداكة كالفرقة
من أخذ ُّما سلم ، فإهنما دين اهلل القوًن كصراطو ا٤بستقيم، بالكتاب كالسنة كاالعتصاـ ُّما

فاجعلهما حاكمْب عليك ، كمن حاد عنهما ضل كندـ كحاد كقصم، كغنم كرشد كعصم
ۈئ   چ ٹ ٹ. كمتصرفْب فيك كارجع إليهما ُب كل أمرؾ ٩بتثبل لوصية اهلل ككصية رسولو

خب  مب  ىب         ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب 

 چمت  ىت  يت  جث  مث يب  جت  حت  خت
فردكه إٔب اهلل كالرسوؿ أم : كمعُب قولو(ُ)

أكصيكم ٗبا إف اعتصمتم بو لن تضلوا أبدا كتاب )) كقاؿ رسوؿ اهلل . إٔب الكتاب كالسنة
فإف سرؾ أف تكوف على ا٥بدل سالكا للمحجة البيضاء الٍب ال عوج فيها كال  (ِ) ((اهلل كسنٍب
فخذ ما كافق ، فاعرض ٝبيع نياتك كأخبلقك كأعمالك كأقوالك على الكتاب كالسنةأمتا 

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ّ) ((كاتبع األحسن أبدا، كاعمل على االحتياط، كدع ما خال 
 (ْ)كاقتد ىداؾ اهلل باألسبلؼ ***كالـز كتاب اهلل كاتبع سنة              

ما بينهم كبْب النيب صلى اهلل ، قريبْب ا٤برتبة من النبوةكاف األكلوف )) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
كأما اليـو ، كا٤بتأخركف إ٭با اقتضبوا من كتب األكلْب، عليو ك آلو كسلم إال ٫بو ثبلثة أك أربعة

كالعمدة ، فما عاد بقي علم، كأين العلماء كالعلم: حٌب قاؿ السيوطي، فقد بعد العهد جدا
كما ، كما أشكل عليك فكلو إٔب قائلو، فو فبل تتوق  ُب ردهكما خال، ما ُب الكتاب كالسنة

كما ٓب يصح فخذ فيو ، فهو أحق أف يتبع، ثبت عن النيب صلى اهلل عليو ك آلو كسلم

                                                           

 ٗٓ اآليةالنساء:  سورة( ُ)
إين قد تركت فيكم ما إف اعتصمتم بو فلن تضلوا أبدا كتاب اهلل كسنة نبيو أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ )( ِ)

 . ُُٕ/ُ، ُّٖ( من حديث حجة الوداع، رقم ا٢بديثصلى اهلل عليو كسلم
 . ّٔا٢بداد: رسالة ا٤بعاكنة كا٤بذاكرة ا٤بؤازرة، ص ( ّ)
، ص ( ْ)  .ّٕٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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ٗبا رجحو أحد  كإف ٓب يكن ترجيح فاجتهد إف كنت من أىل االجتهاد كإال فخذ، باألرجح
تباع الكتاب كالسنة كأنو سبب الفوز كأكد اإلماـ ا٢بداد أف ا٣بّب ُب ا (ُ) ((من أىل االجتهاد

                    :ُب الدنيا كاألخرل كأف الضبلؿ كالبدعة كا٥ببلؾ ُب الدنيا كاألخرل ُب ٨بالفتهما فقاؿ 
 ٍفسو كىشىٍهوىةً ػػػػػػػاؿو عىٍبدي نى ػػػػػػػػػػػعىلىى كيلٍّ حى  ***ٍطلىقان ػػػشَّرٍعى مي ػػػػػػًإفَّ الًَّذم ال يػىٍتبىعي الك             َى 
ف *** ةو ػػػػػػػػػكتىاًب كىسينٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىمتَّبعيوا حىٍكًم الً              

ي
نَّةً ػػػػػػفىائًزيكفى بً ػػػػػػػػػػػػػػػػًلحيوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ىيمي ا٤ب  جى

ا بػىٍعدى ىىدٍ               يٍصطىفىىفىمى
اًبو ًل ا٤ب  (ُ)بلىلىةً ػػػػػػى ىيدلن لىٍيسى بػىٍعدى ا٢بىقٍّ ًإالى الضٌ  *** كىصىحى

كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف علـو العقائد مشركحة ُب الكتاب كالسنة كما على ا٤بسلم إال التأمل 
العلـو ٝبع أ)) :كالتدبر ُب ىذين ا٤بصدرين كسوؼ يثمر لو ىذا التأمل اإلٲباف كاليقْب قاؿ 

، كأنفعها كأصحها كأكضحها ما كاف ىو األقرب كاألشبو بالعلـو ا٤بشركحة ُب كتاب اهلل تعأب
كذلك مثل العلم ، كالذم يكثر ذكرىا كتكرارىا فيهما، كُب سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم

، كصاؼكذكر ما يقرب إليو من األ، باهلل تعأب كصفاتو كأ٠بائو كأفعالو كالعلم بأمر اهلل تعأب
، كالعلم با٤بعاد، كاألعماؿ، كذكر ما يبعد عنو من األكصاؼ، كالعلم بنهيو تعأب، كاألعماؿ

السعداء ككص  ا١بنة الٍب ىي دار ، كما فيو من األحواؿ كاألىواؿ، كالرجوع إٔب اهلل تعأب
ة النظر ككثر ، كىذه العلـو ىي أصوؿ العلـو كلها كمقصودىا كلباُّا. األشقياءكالنار الٍب دار 

كٙبث على لزـك الطاعة كالعبادة ، كباليـو اآلخر، كبرسولو، فيها تثمر مزيد اإلٲباف كاليقْب باهلل
ك٧ببة ، كحسن التزكد للمعاد، كاالستعداد للموت، كترؾ ما يسخطو سبحانو كتعأب، هلل تعأب

 (ِ) ((كالرغبة ُب اآلخرة، كعلى الزىد ُب الدنيا، لقاء اهلل تعأب
فإف ٓب تعرؼ ، كآية من كتاب اللَّو تكفيك)) : مراجع اإلماـ ا٢بداد قاؿ كىذا منهج

كإذا كاف ُب األمر شيء عن النيب صلَّى اهلل عليو ك آلو ، أىل العلم بو معناىا فاسأؿ عنو
كما كاف عن غّبىم فيؤخذ منو ، كما كاف عن الصحابة فػىييٌتبىع، فبل ألحد عنو معدؿ، كسلَّم
إما آية ٰبفظها كيعرؼ ، كقد كاف الذم عليو ا٤بعوؿ شيء قليل: أبو حنيفةكما قاؿ ،  كيػيٍَبؾ
 (ّ) ((كىذا ىو الدين الذم كاف من قبل، أك حديث كذلك، معناىا

                                                           

 .ّٖٕ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
، ص ( ُ)  .َُٕا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 . ْٓا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص  ( ِ)
 ، ّٓٔ-ّْٔ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد:  ( ّ)
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 :البدعة عند اإلمام الحداد: المطلب الثالث
 :تعريف البدعة: أوال

. أنشأه كبدأه: كابتدعو، أبدع الشيء يبدعو بدعان : يقاؿمن بدع : البدعة ُب اللغة العربية
 .الشيء الذم يكوف أكالن : كالبدع كالبديع
 چ ڈ  ڈ  ژ       ژ   ڑ  ڑ چ: كُب التنزيل

ما كنت أكؿ من أرسل بل أرسل قبلي : أم (ُ)
 (ِ). ا٢بىدىث كىمىا ابٍػتيدًعى ًمنى الدٍّينً : كالًبٍدعةي ، رسل كثّبكف

البدعة بدعتاف ٧بمودة كمذمومة )) :-اهللرٞبو –قىاؿى الشَّاًفًعي  : البدعة ُب اصطبلح العلماء
فما كافق السنة فهو ٧بمود كما خالفها فهو مذمـو أخرجو أبو نعيم ٗبعناه من طريق إبراىيم 

كجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجو البيهقي ُب مناقبو قاؿ احملدثات ، بن ا١بنيد عن الشافعي
فهذه بدعة الضبلؿ كما أحدث من ضرباف ما أحدث ٱبال  كتابا أك سنة أك أثرا أك إٝباعا 

 (ّ) ((ا٣بّب ال ٱبال  شيئا من ذلك فهذه ٧بدثة غّب مذمومة انتهى
البدعة فعل ما ٓب يعهد ُب )) :قاؿالبدعة  ف -رٞبو اهلل-اإلماـ العز بن عبدالسبلـ كعرؼ 

كبدعة ، كبدعة مندكبة، كبدعة ٧برمة، بدعة كاجبة: كىي منقسمة إٔب عصر رسوؿ اهلل 
فإف : كالطريق ُب معرفة ذلك أف تعرض البدعة على قواعد الشريعة، كبدعة مباحة، مكركىة

كإف دخلت ، كإف دخلت ُب قواعد التحرًن فهي ٧برمة، دخلت ُب قواعد اإلٯباب فهي كاجبة
 (ْ) ((كإف دخلت ُب قواعد ا٤بباح فهي مباحة، ُب قواعد ا٤بندكب فهي مندكبة

                                                           

 ٗ: اآلية: األحقاؼسورة ( ُ)
 .ٔ/ ٖابن منظور: لساف العرب، فصل الباء،  ( ِ)
 .ِّٓ/ ُّ، ابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، قولو باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل  ( ّ)
 ُب األحكاـ العلماء، قواعد بسلطاف السبلـ ا٤بلقب عبد بن العزيز عبد الدين عز ٧بمد ابن عبد السبلـ: أبو ( ْ)

ـ،  ُُٗٗ - ىػ ُُْْالقاىرة،  _ األزىرية الكليات مكتبة: سعد، ، الناشر الرؤكؼ عبد طو ٙبقيق ،األناـ  مصاّب
ِ /َِْ. 
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ما أحدث ٩با ال : كا٤براد بالبدعة)) :حيث قاؿ-اهلل رٞبو -كعرؼ البدعة ابن رجب ا٢بنبلي
فليس ببدعة ، فأما ما كاف لو أصل من الشرع يدؿ عليو، أصل لو ُب الشريعة يدؿ عليو

 (ُ) ((كإف كاف بدعة لغة، شرعا
 كىي الٍب ذىب إليها ابن رجب ا٢بنبلي: ك٩با سبق يتضح أف ىناؾ رؤيتْب رؤية إٝباليةقلت 
كإف ، ال تسمى بدعة شرعاصل ُب الشرع ك٥با أكىو أف األفعاؿ الٍب يثاب ا٤برء عليها ، كغّبه

كالرؤية ، كىو يقصد أهنا ال تسمى بدعة مذمومة شرعا، صدؽ عليها االسم ُب اللغة
 . كأكردناه تفصيبل  التفصيلية كىي ما ذكره العز بن عبد السبلـ

 ؤرؽمن أىم القضايا الٍب تالٍب ىي قضية ىذه الما ذكر ينبغي للمسلم أف ٰبيط بو ُب ك 
حيث ، ككذلك نظره إلخوانو من ا٤بسلمْب، شرعيةككيفية تناكلو للمسائل ال، الفكر اإلسبلمي

كفساؽ كالعياذ باهلل بسبب جهلو ُّذه  وفعيقع ا١باىل ُب ا٢بكم على اآلخرين بأهنم مبتد
نسأؿ ، الغموض كاالستغرابكأصبحت ُب ىذه األياـ ُب غاية ، ا٤ببادئ الٍب كانت كاضحة

كعليك بالتمسك بالكتاب )) :  قاؿ اإلماـ ا٢بداد.كاهلل تعأب أعلى كأعلم، اهلل السبلمة
من أخذ ُّما سلم كغنم ، فإهنما دين اهلل القوًن كصراطو ا٤بستقيم، كالسنة كاالعتصاـ ُّما

فاجعلهما حاكمْب عليك ، كمن حاد عنهما ضل كندـ كحاد كقصم، كرشد كعصم
 چ: قاؿ اهلل تعأب. كمتصرفْب فيك كارجع إليهما ُب كل أمرؾ ٩بتثبل لوصية اهلل ككصية رسولو

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی 

چمب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث
فردكه إٔب اهلل : كمعُب قولو(ُ)

أكصيكم ٗبا إف اعتصمتم بو لن تضلوا )) كقاؿ رسوؿ اهلل . كالرسوؿ أم إٔب الكتاب كالسنة
فإف سرؾ أف تكوف على ا٥بدل سالكا للمحجة البيضاء الٍب ال (ِ) ((أبدا كتاب اهلل كسنٍب

، عوج فيها كال أمتا فاعرض ٝبيع نياتك كأخبلقك كأعمالك كأقوالك على الكتاب كالسنة
                                                           

 ٟبسْب شرح ُب كا٢بكم العلـو جامع ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين ابن رجب ا٢بنبلي: زين ( ُ)
، ٕبّبكت، ط – الرسالة مؤسسة: الناشر باجس، ، إبراىيم - األرناؤكط شعيب: ٙبقيق ،الكلم جوامع من حديثا
 .ُِٕ/ِـ، ََُِ - ىػُِِْ

 ٗٓسورة النساء اآلية: ( ُ)
، رقم ا٢بديث إين قد تركت فيكم شيئْب لن تضلوا بعدٮبا: كتاب اهلل كسنٍب أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بلفظ ( ِ)

ُّٗ ،ُ/ُِٕ. 
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كال تبتدع ُب ، كاتبع األحسن أبدا، كاعمل على االحتياط، فخذ ما كافق كدع ما خال 
كإياؾ . ذلك ىو ا٣بسراف ا٤ببْب، كاآلخرةكال تتبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب فتخسر الدنيا ، الدين

كل ٧بدثة بدعة ككل )) :ك٧بدثات األمور ك٨بتلفات اآلراء فقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
ا  (ِ)  ((ما ليس منو فهو رد من أحدث ُب أمرنا ىذا)) :كقاؿ عليو السبلـ(ُ)  ((بدعة ضبللة

 (ّ) ((ىػ
 :ةالبدع أقسام: اثاني

تعامل ٝبهور األمة من العلماء بل  تقسيم البدعة من تكلم ُب أكؿٓب يكن اإلماـ ا٢بداد 
تباعو العز ابن عبد السبلـ و للبدعة كمن أا٤بتبوعْب على أهنا أقساـ كالشافعي كما سبق تعريف

كمن ا٢بنابلة ابن ا١بوزم ، كمن ا٢بنفية ابن عابدين، كالزرقاينمن ا٤بالكية القراُب كالنوكم ك 
علماء  رضواف اهلل عليهم أٝبعْبكمن الظاىرية ابن حـز كغّبىم من ال .  

كقسم بعض العلماء البدعة إٔب األحكاـ ا٣بمسة كىو كاضح )) :-رٞبو اهلل-قاؿ ابن حجر 
ستحدثوف كٰبدث لكم فإذا  بن مسعود أنو قاؿ قد أصبحتم على الفطرة كإنكماكثبت عن 

(ُ) ((رأيتم ٧بدثة فعليكم با٥بدم األكؿ فمما حدث تدكين ا٢بديث ٍب تفسّب القرآف  
كا٤براد ، ككل بدعة ضبللة ىذا عاـ ٨بصوص قولو )) :-رٞبو اهلل–كقاؿ اإلماـ النوكم 

قاؿ العلماء البدعة ، غالب البدع قاؿ أىل اللغة ىي كل شيء عمل على غّب مثاؿ سابق
 ٟبسة أقساـ كاجبة كمندكبة ك٧برمة كمكركىة كمباحة فمن الواجبة نظم أدلة ا٤بتكلمْب

كمن ا٤بندكبة تصني  كتب العلم كبناء ا٤بدارس ، للرد على ا٤ببلحدة كا٤ببتدعْب كشبو ذلك
، كا٢براـ كا٤بكركه تاىراف، كمن ا٤بباح التبسط ُب ألواف األطعمة كغّب ذلك، كالربط كغّب ذلك

كقد أكضحت ا٤بسألة بأدلتها ا٤ببسوطة ُب هتذيب األ٠باء كاللغات فإذا عرؼ ما ذكرتو علم 
أف ا٢بديث من العاـ ا٤بخصوص ككذا ما أشبهو من األحاديث الواردة كيؤيد ما قلناه قوؿ 
عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ُب الَباكيح نعمت البدعة كال ٲبنع من كوف ا٢بديث عاما 

بدعة مؤكدا بكل بل يدخلو التخصيص مع ذلك كقولو تعأب ٨بصوصا قولو كل   

                                                           

 . ََِ/ْ، َْٕٔا٢بديث ، رقم باب ُب لزـك السنةأخرجو أبو داكد ُب سننو: ( ُ)
 .ُّّْ/ّ، ُُٖٕ، رقم ا٢بديث باب نقض األحكاـ الباطلة، كرد ٧بدثات األمورأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
3
 .ْٔ، صرسالة ا٤بعاكنو كا٤بظاىرة كا٤بؤازره ا٢بداد:  (   

 .ِّٓ/ ُّابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
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قولو صلى اهلل عليو كسلم أنا أكٔب بكل مؤمن من ك تدمر كل شيء ( ُ) چڱ  ڱ    ں    چ 
ػ(ِ) ((نفسو ىو موافق لقوؿ اهلل تعأب النيب أكٔب با٤بؤمنْب من أنفسهم  

 .تقسيمو ُب تعريفوكسبق كما قسم البدعة سلطاف العلماء العز ابن عبد السبلـ 
بدعة حسنة كىي ما رآه أئمة ا٥بدل ٩با يوافق : كالبدع ثبلث)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

كذلك كجمع القرآف ُب مصح  ، الكتاب كالسنة من حيث إيثار األصلح كاألنفع كاألحسن
كترتيب ا٤بصح  كاألذاف األكؿ يـو ا١بمعة ، كنصب الديواف كصبلة الَباكيح لعمر، أليب بكر
 .كأحكاـ قتاؿ البغاة لعلي رضي اهلل عنو كعن ا٣بلفاء األربعة، لعثماف
بدعة مذمومة على لساف الزىد كالورع كالقناعة فقط كذلك كالتوسع ُب ا٤ببلبس : كالثانية

 .كا٤بآكل كا٤بساكن ا٤بباحة
، بدعة مذمومة مطلقا كىي ما خال  نصوص الكتاب كالسنة أك خرؽ إٝباع األمة: كالثالثة
ككل من ٓب يبالغ ُب ، كقع من ىذا النوع للمبتدعة كثّب ُب األصوؿ كقل كقوعو ُب الفركعكقد 

كىو مع ذلك يدعي أف لو ، كٓب يبذؿ كسعو ُب متابعة الرسوؿ، التمسك بالكتاب كالسنة
كإف طار ُب ا٥بواء كمشى على ا٤باء ، فبل تلتفت إليو كال تعرج عليو، مكانة من اهلل تعأب
فإف ذلك يقع كثّبا للشياطْب كالسحرة كالكهاف ، فات كخرقت لو العاداتكطويت لو ا٤بسا

كال ٱبرج مثل ذلك عن كونو استدراجا كتلبيسا إٔب  ، رافْب كا٤بنجمْب كغّبىم من الضبلؿعكال
كىذا ا٤بغركر كأمثالو إ٭با يلبسوف ، كونو كرامة كتأييدا إال كجود االستقامة فيمن تهر عليو

كأما أكلو العقوؿ كاأللباب فقد علموا أف ، الذين يعبدكف اهلل على شكعلى الغوغاء كالسفلة 
كأنو كلما كانت ، تفاكت ا٤بؤمنْب ُب القرب من اهلل على حسب تفاكهتم ُب متابعة الرسوؿ

 (ُ)يزيد البسطامي لقرب من اهلل أًب ككانت ا٤بعرفة بو أجل كقد قصد أبوا ا٤بتابعة أكمل كاف
ية فقعد لو ُب ا٤بسجد فلما خرج حضرتو ٬بامة فرمى ُّا ُب إٔب زيارة رجل يوص  بالوال

                                                           

 ِٓاآلية األحقاؼ: سورة  (ُ)
 .ُْٓ/ ٔالنوكم: ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم ابن ا٢بجاج،   (ِ)
سلطاف العارفْب، أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شركساف البسطامي، أحد ، أبو يزيد البسطامي طيفور بن عيسى (ُ)

الزىاد، أخو الزاىدين: آدـ كعلي، ككاف جدىم شركساف ٦بوسيا، فأسلم، يقاؿ: إنو ركل عن: إ٠باعيل السدم، 
سّب أعبلـ النببلء   كقل ما ركل، كلو كبلـ نافع. كأبو يزيد، فبا١بهد أف يدرؾ أصحاُّما. لصادؽ  أم: ا١بدكجعفر ا
 .ٖٔ/ُّللذىيب، 
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ٰبسن حائط ا٤بسجد فرجع أبو يزيد كٓب ٯبتمع بو كقاؿ كي  يؤمن على أسرار اهلل من ٓب 
كل الطرؽ مسدكدة إال على من اقتفى -رٞبو اهلل -كقاؿ ا١بنيد . احملافظة على آداب الشريعة

أثر الرسوؿ
ال معْب إال اهلل كال دليل إال رسوؿ اهلل  -رٞبو اهلل-كقاؿ سهل بن عبد اهلل  (ُ) 

 (ِ)  ((اىػ صلى اهلل عليو كسلم كال زاد إال التقول كال عمل إال الصر عليها

 :ُب ذـ البدعةقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
ػػػػػػػػ ***ػػػػقان ػػػػكىًإفَّ الًَّذم ال يػىٍتبىعي الٌشػػىرٍعى ميٍطلىػ          ػػػػػػػػٍهوىةً ػػػػعىلىى كيلٍّ حىاؿو عىٍبدي نػىٍفسو كىشى
ىٍيتي لىٍيسى الىٍميتي مىٍيتى الطًَّبًيعىةً   ***ػػوي ػػػػػولن يػيٍبػػػػػػػػػػكىى عىلىيػػػػػػػًو ألىنَّػػػػػصىرًيعي ىى         

 ىىوى ا٤ب
 رًٍع فىا٠ٍبػػػػػػػػػػػىٍع كىأىنصػػػػػػػًػتً ػػػػػػػػالىفىةه لًلَّشػػػػى خػمي  *** هػػػػىاػػـً بٍدءنا كىال اٍنتً كىمىا ُب طىرًيق القىوٍ         
 ػػػػػػيةً ػػػػػػػػػػػػػػال تىكي ًإال مىٍع ًكػػػػػػػػػػػػػػتىابو كى سينٌػكى  ***ػػطوا ػػػػػػػػنى ٚبىىبَّػػػػػػػػػخىٍل مىقػػػػػػػػىاالىًت الػػػػػػػًذيك         
 ةً ػػػػى ٍخشػػػػػػػػػػػػػىى كىزىيغو كىًفٍتػػػػػػنػػػػػػػكىًمٍن ًبٍدعىةو تي   ***ٍن رىدىللنيوري ك األٍمني مً ا٥بٌديل كىافػىثىمَّ         
ٍفل***ػػػػػنَّةو ػػػػػػػػػػاًب كىسيػػكىمتػػػػػػػػػػػَّبعيوا حىٍكًم اًلكتىػػػ        

ي
ػػػػػػػػػػػائًزيكفى بً ػػػػػػػػىيمي ا٤ب  ػػػػػنَّةً ػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػًحيوف الفى

 بىػػػػػػػري ًمنَّػػػػةً ػػػىيوى النٍّػػػػػػٍعمةي العيظػػػػػػػػػػٍمىى كىأكٍ   ***ذَّم ػػػًن ًرٍضػػػػػػػػػػػػوىانيوي الٞبعىلىًيهٍم ًمنى الىر         
ػػػػػاد عىٍن ًعٍلمً          نٍػيىا بً  ُببىٍشػػػػػرهي ػػػػػػػػفى  ***ًكتىاًب كىسينَّةو ػال كىمىنى حى  ػػػةو ػػػػػخػػػػػػػػػػػػًٍزم كىًذلَّػػػػػػػػػػالد 
نَّم ػػػػػػػٍكُبى جى ػػػػالعيٍقػػػػػىب ًبسي  ُبكىبىٍشٍرهي          نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت ا٣بي   ***هى ليوًد كىريؤيىةً ػػػكىًحػػػػػػػػػػػػػػػٍرمىاًف جى

(ُ) 
 كذلك حينما ٰبصل االبتداع ُب الدين بزيادة كلمة أك نقص كلمةقد كيقرر اإلماـ ا٢بداد أنو 

ٍب ، فأمر بإصبلحو، فاتفق تقدًن بعض الكبلـ كتأخّب بعضو، من مؤلفاتوعليو شيء  قرئ
كمثل ىذه األشياء ، إنو قد ٰبصل االبتداع ُب الدين بزيادة كلمة أك نقص كلمة)) :قاؿ

قارئه كاف يقرأ ُب ، كقرأ ٩بن كاف يقرأ ٕبضرتو، ىي الٍب أكجبت اإلنكار كالطعن على األكابر
، كأما ضع  اإلٲباف إٔب أف قرأ إٔب غّب ذلك من األخبلؽ ا٤بشومة: رسالة ا٤بذاكرة ُب فصل

من  خائ أكثر ما أنا : فقاؿ سيدنا عند ذلك بعد ما ردَّ عليو غلطتو، ا٤بسمومة: فغلط كقاؿ
، قرأتو على ا٤بصن : كيقوؿ، فينقلو عناكفيها الغلط كالتحري  ، أحد ينقل ىذه الرسائل
، فمن أتانا فنفعو اللَّو بنا أك بكبلمنا فبل نكره، كإ٭با ٫بن خيٌداـ الشريعة، فاشهدكا على ذلك

                                                           

كالنشر،  للطباعة الفكر دار: إبليس، الناشر ا١بوزم، تلبيس الرٞبن عبد الفرج أبو الدين ابن ا١بوزم: ٝباؿ ( ُ)
 .ُِـ، صََُِ/ ىػُُِْ، ُبّبكت، لبناف، ط

 .ٓٔا٢بداد، رسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة، ص( ِ)
، ص( ُ)  .َُٔا٢بداد، ديواف الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
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إما ، أك ٨بال  للكتاب كالسنة، فمن ٠بع منا بكبلـ غّب مستقيم، كإال فبل حاجة لنا بأحد
، كلو من قلة الفهم أك العجلة( أم الغلط) كالغىيىار، فبل ييصدَّؽ، أك اعوجاج ُب لسانو، لغلط

 (ُ) ((فينبغي أف يسمعو كلو كيفهمو، فينقلو، كيفوتو البعض، حيث يسمع بعض الكبلـ
 :بعض المخالفات والبدع التي تصدى لها اإلمام الحداد: ثالثا
 :مسألة إسقاط التكاليف الشرعية: أوال

حدث أف بعضهم ادعاء أهنم كصلوا إٔب اهلل فلم يعودكا ٕباجة إٔب القياـ بالتكالي  الشرعية 
كأزاؿ عنو تلبيس  األمرلو حقيقة  أكضحفكتب إليو كتابان  ٥بؤالءكقد تعرض اإلماـ ا٢بداد 

الشيطاف فرجع إٔب ا٢بق كتاب كىذا الكتاب ال مثيل لو ُب شرح ىذه ا٤بسألة كىذا نص 
 اهلل الرٞبن الرحيم بسم: الكتاب

 مرنا رشدان أربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رٞبة كىيئ لنا م
ا٢بمد هلل ذم القوة ا٤بتْب الذم ٓب ٯبعل للشيطاف اللعْب سلطانا على عباده ا٣بواص الذين 

و فاإلٲباف ىو األصل كىو صدؽ التوحيد مع رسوخ، اكرمهم باإلٲباف كالتوكل كاإلخبلص
  كما ٙبقق عبد ُّذه ا٤بعاين الشريفة، جل فركعو كاشرؼ ٜبراتوكالتوكل كاإلخبلص من أ، كثباتة

تحقق كمن ٓب ي، صار الشيطاف يفرؽ أم ٱباؼ من تلوكبُب على قواعدىا قولو كفعلو إال 
منها فقد فارقو  ككل من عرم عنها كخبل، اـ كحولو تطواؼُّذه األكصاؼ فللعدك بقلبو إ٤ب

، يكن الشيطاف لو قرينا فساء قرينا دينو كارٙبل عنو إٲبانو كيقينو كصار الرجيم كليو كقرينو كمن
كقد يدنو اللعْب من نفس ا٤بتقي كقلبو ُب حْب غفلتو عن ربو تدركو على القرب إمدادات 

ڈ   ژ  ژ   چ: ٔب ذلك اإلشارة بقولو تعأبالتذكّب فاذا ىو السميع البصّب كإالتذكر ك 

چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ
قل العباد الفقّب إٔب ا١بواد من أ (ُ)

أخرجو   (ِ)ٞبد بانافع ا٥بجراينإٔب أخيو ُب اهلل ٧بمد بن أ، عبداهلل بن علوم ا٢بداد ا٢بسيِب
ككحل بإٜبد نور ا٥بداية ، إٔب ضياء هنار ا٥بدل كالبصّبة، اهلل من تلمات ليل ا١بهل كا٢بّبة

كاهلل يهدل من يشاء إٔب ، عْب قلبو حٌب يهتدل ٤با اختل  فيو من ا٢بق بإذف ربوحديقة 

                                                           

 .ُٕٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد ٗبناقب القطب عبداهلل ا٢بداد، ،  ( ُ)
 َُِ : اآليةاألعراؼسورة  (ُ)
 نسبة إٔب مدينة ا٥بجرين بوادم حضرموت .( ِ)
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كلكن ، ٞبى جانبا أف يشتبو بالضبلؿكا٥بدل أ كليس ُب الدين إشكاؿ، ستقيمصراط م
فاف ثبتو ، الشيطاف عدك مبْب  كا٥بول غالب على اإلنساف ا٤بخلوؽ سبللة من ماء مهْب

متثاؿ ما بو أمره كاجتناب ما عنو هناه تفر بالسعادة فاز أعانو على ا، مواله كىداه ككفقو
فيهلك من  عْب ؾ إليو طرفةحولو كقوتو كاف ا٥ببلك كاف ككلو  إٔب نفسو ، با٢بسُب كزيادة

 .لوفحيث يرجو النجاة ال يسأؿ عما يفعل كىم يسأ
 :كُب ىذا ا٤بعُب يقوؿ الشاعر

 (ُ)ضحى يشرؽيا كيح من با٤باء أ  ***اءه ما يتقى من حيث يرجو ج                
 فأكؿ ما ٯبِب عليو اجتهاده  ***إذا ٓب يكن عوف من اهلل للفٌب    (ِ)كقاؿ غّبه 

كاىدنا ككفقنا لكل ما ، حفظنا من كل ما يسخطك علينا ٕبولك كقوتكاللهم اعصمنا كا
عنها فإنا عاجزكف عن جلب النفع ألنفسنا كعن دفع الضر ، يرضيك عنا بفضلك كرٞبتك

فوحقك ما بقي ، من حيث نعلم ٗبا نعلم فكي  ال نعجز عن ذلك من حيث ال نعلم
بأيدينا إال االعتصاـ بك كاالعتماد عليك كالتفويض إليك فإف عذبت فبعدلك كلك ا٢بجة 

سبحانك ال ٫بصي ثناء عليك كال نقوؿ إال ما يرضيك كال ، كإف رٞبت فبفضلك كلك ا٤بنة
نعَبض عليك ُب ملكك كال ننازعك ُب سلطانك كقد رضينا بك ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد 

جاء ا٢بق كزىق الباطل إف الباطل كاف ، سبحاف ربنا إف كاف كعد ربنا ٤بفعوال، نبيك رسوال
 (ّ)دم ُّا من تشاءتك نور هت  ***رب إف ا٥بدل ىداؾ كآيا  : زىوقا
كمن ، فاعلم يا ٧بمد أنو كاف يبلغِب عنك من اإلقباؿ على اهلل كعلى طاعتو: أما بعد

اإلعراض عن الدنيا كأىلها ما استغرب كجود مثلو ُب ىذا الزماف ا٤ببارؾ الذم عز فيو كجود 
، لذلكحبك بعمارة الدنيا كٝبع حطامها ككنت االشتغاؿ أىل الزماف ، ا٤بقبلْب على اهلل

أنك قد خلعت العذار كىدمت ، كأقوؿ بتعظيمك كإجبللك إٔب أف بلغِب عنك باالستفاضة
فإنا هلل كإنا إليو ، ُب ترؾ الفرائض من الصبلة كالصياـ –كالعياذ باهلل  –ا١بدار ككقعت 

، كلو بلغِب عنك االهنماؾ ُب ا٤بباحات كالتساىل بَبؾ شيء من النوافل ا٤بقربات، راجعوف
                                                           

 (ِٓبيت لئلماـ عبدا٥بادم السودم، كىو ُب ديوانو ) ؽ/ ىذا ال( ُ)
 ٧بمد بن قبش أٞبد: العريب، ا٤بؤل  الشعر ُب كاألمثاؿ ا٢بكم ىذا البيت لئلماـ علي بن أيب طالب، ينظر ٦بمع(ِ)

 .ُٔ/ ٖ٪بيب، 
 .ّٓىذا البيت لئلماـ البوصّبم، كىو ُب ديوانو، ص (ّ)
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ؿ ُب مزيد من ا٤بعرفة ال يزا، ألف السالك الصادؽ؛ ذلك من ا٤بصائب ُب حقك لكنت أعد
دؿ فإذا تهر عليو أثر من التقصّب ، رج من الدنيا كذلك عبلمة صدقوإٔب أف ٱب، كالعبادة

يعِب  (ُ)( لو كصلوا ما رجعوا) :-رٞبو اهلل  –كما قاؿ أبو سليماف ،  ذلك على كقوفو كفتوره
باحات فكي  ٗبثل ىذا األمر الذم ينحط بو فاعلو عن درجة إٔب الكسل كالراحات ا٤ب

 .كيقدح ُب أصل اإلسبلـ، العواـ
ال تسقط عن ، على أف التكالي  الشرعية، كبياف ذلك أف األمة قد أٝبعت سلفا كخلفا

عقلك فأخرت  كقد سألت عن، كاؿ العقلأك بز ، الذم ىو البالغ العاقل إال با٤بوت: ا٤بكل 
 .نو ال بأس بوأ

أك عن كسل ، فهو مرتد، فإف كاف تركو عن جحود، كإذا ترؾ ا٤بسلم شيئا من التكالي  نظر
 .كُب ىذا تفصيل ٧بلو كتب الفقو. فإف تاب كإال قتل. استتيب

، تلبيسات تشبو ا٢بق -لعنو اهلل –كقد تهر ٕب أنك لست عند ذا كال ذاؾ كلكن للشيطاف 
فمن عصمو اهلل منهم ٓب يلتفت ، يلبس ُّا على السالكْب لطريق اهلل، ا٤بشئـوكىي الباطل 

فتورط ُب ، ة منهم اغَب ُّايكمن ٚبلفت عنو العناية اإل٥ب، كضرب ُّا كجو اللعْب، إليها
كأنت ، إف التكالي  طريق إٔب اهلل: أف يقوؿ للسالك: فمن تلبيساتو. كرطات اإل٢باد كالزندقة

كُب . لى اهللأنت ُب عْب ا١بمع ع: أف يقوؿ لو كمنها. تصنع ُّا فما، قد كصلت إليو
إف التكالي  تليق بأىل الغفلة : كمنها أف يقوؿ لو. العبادات ا٤بتنوعة ما ٯبلب التفرقة

فأما من كاف عاكفا بقلبو على ا٢بضرة ، ا٢بضور مع اهلل ُب بعض األحياف لتقودىم إٔب
 .كمثل ىذا كثّب يقع للسالكْب ،فهي ُب حقو حجاب، ة على الدكاـالقدسي

فكي  ٲبكن الشيطافي من إغوائي ، كمشتغل بو، أنا مقبل على اهلل: كال ينبغي لك أف تقوؿ
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ   چ ٹ ٹ؛ فاعلم أنو عاـ اإلغواء

ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸    ھ  ھ

چ    ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀       ﯁
كا٢بفظ من اتباعو على  (ُ)

كتأمل ما جرل ألبيك آدـ حْب ، إف عبادم ليس لك عليهم سلطاف؛ ضبللو ىو ا٣باص
                                                           

 .ِٗ/ ِاألصفياء،  كطبقات األكلياء أخرجو أبو نعيم: حلية( ُ)
  ْٔ – ّٔاآلية اإلسراء:  سورة (ُ)
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كلست أكـر على اهلل ، كلسيد ا٤برسلْب حْب أدخل ُب قراءتو ما ليس منها، أكل من الشجرة
 .من األنبياء ا٤بعصومْب

سيدم : اَّمع على كاليتو كقطبانيتوفأ٠بع عن اإلماـ ، كقد ٠بعت أكال عن األكلياء احملفوتْب
كذلك أنو رأل ُب بعض سياحاتو نورا قد ، كاقعة كقعت لو مع الشيطاف (ُ)عبدالقادر ا١بيبلين

فقاؿ : قد أسقطت عنك التكالي ، يا عبدالقادر أنا ربك: كفيو صوت يقوؿ لو، مؤل األفق
، برز منو ا٤بلعوفالنور يضمحل حٌب فلم يزؿ ذلك ، كأعرض عنو؛ كذبت يالعْب: الشيخ

ك٫بن (ُ)، كإال فقد فتنت قبلك سبعْب من أىل الطريق، كقاؿ لسيدم الشيخ إنك قد ثبت
كتاب كالسنة ككبلـ بكبلـ كجيز من ا٢بق ا٤بؤيد بال، نكش  عوار ىذه التلبيسات ا٤بذكورة

فخرجت من عهدة ، اهلل إنك قد كصلت إٔب: كأما قوؿ الشيطاف للسالك، أئمة الطريق
ألنو من الباطل الذم ؛ يدؿ على عدـ الوصوؿ، فاعلم أف خطور مثل ىذا ا٣باطر، التكالي 

 .بل رٗبا دؿ خطوره على عدـ السلوؾ رأسا، ٰبفظ الواصل عن مثلو
ٕبيث يعلم أف الشارع ٓب يرخص ، كبياف ذلك أف السالك ال بد كأف يكوف لو بصّبة ُب العلم

أبعده عن طريق اهلل إف قدـ كسواس الشيطاف على كما ، ُب ترؾ شيء من التكالي  للمكل 
كإ٭با ، فمراتب الوصوؿ غّب متناىية؛ كعلى التنزيل، الذم ال ينطق عن ا٥بول، قوؿ الشارع

 إنو اهنتك حجاب قلبو الذم ٰبجبو عن ربو: كصل على معُب: يقاؿ

                                                           
ـ(عبد القادر بن موسى بن عبد اهلل بن جنكي دكست  ُُٔٔ - َُٖٕىػ =  ُٔٓ -) : عبد القادر ا١بيبلين (1)

ا٢بسِب، أبو ٧بمد، ٧بيي الدين ا١بيبلين، أك الكيبلين، أك ا١بيلي: مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزىاد كا٤بتصوفْب. 
صل بشيوخ العلم كالتصوؼ، كبرع ُب ىػ فات ْٖٖ)كراء طرستاف( كانتقل إٔب بغداد شابا، سنة ىػ  ُْٕكلد ُب جيبلف 

أساليب الوعظ، كتفقو، ك٠بع ا٢بديث، كقرأ األدب، كاشتهر. ككاف يأكل من عمل يده. كتصدر للتدريس كاإلفتاء ُب 
ك فتوح الغيب ك بالفيوضات  ىػ كتوُب ُّا. لو كتب، منها  الغنية لطالب طريق ا٢بق ك الفتح الرباين ِٖٓبغداد سنة 

ؽ مرجليوث اإل٪بليزم رسالة ُب ترٝبتو نشرىا ملحقة باَّلة األسياكية االنكيزية. ك٤بوسى بن ٧بمد الربانية كللمسشر 
اليونيِب كتاب  مناقب الشيخ عبد القادر ا١بيبلين كلعلي بن يوس  الشطنوُب  ُّجة األسرار ُب مناقبو، كحملمد بن ٰبٓب 

عبد القادر بن ٧بيي الدين اإلربلي عن الفارسية تفريج ا٣باطر التاذُب قبلئد ا١بواىر ُب مناقب الشيخ عبد القادر كترجم 
 .ْٕ/ ْاألعبلـ، : ينظر الزركليُب مناقب الشيخ عبد القادر، 

  الكرل ا لطبقات، ا٢بنفية، الشعراين،  ابن ٧بمد إٔب ا٢بنفي، نسبو علي بن أٞبد بن الوىاب الشعراين: عبد ( ُ)
 .ُِٕ/ُىػ،  ُُّٓ: النشر كأخيو، مصر، عاـ الكتيب ا٤بليجي ٧بمد مكتبة: شراألخيار، النا طبقات ُب األنوار لوافح
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ة على األمر كا٤بواتب، من منازؿ القرب إال با٤ببلزمة، كال صوؿ للواصل إٔب مآب يصل إليو
كلو ٓب ، كليس ذلك إال الفرائض كالنوافل، الذم ىو السبب ُب الوصوؿ إٔب ما كصل إليو

. كذلك  الكانت ٘بب احملافظة عليه، يكن ُب التكالي  إال كوهنا سببا ُب حصوؿ الوصوؿ
 ي  كتركها يدؿ على ا٤بقت كالطرد ك،  أك يظنوا بو السوء، قتدكا بوكللشفقة على العامة أف ي

لصديقية من أعلى درجات ا لكاف يهوم، در ذلك من أكمل الكملكلو ص، كالسلب كالبعد
، كقد شنع احملققوف على من يقوؿ بإسقاط التكالي  عن الواصل، إٔب أسفل دركات الزندقة

ىل يبلغ أىل ا٤بعرفة إٔب حد تسقط معو : أنو قيل لو –رٞبو اهلل  – (ُ)فبلغنا عن ا١بنيد
كالذم يسرؽ كيزين أحسن حاال ٩بن يقوؿ ، فقاؿ إف ىذا عظيم؟ لرا٢بركات من أعماؿ ا

 (ِ). كلو عشت أل  سنة ٓب أترؾ ذرة ٩با أنا عليو من أعماؿ الر، ىذا
نعم : فقاؿ، إف قوما يَبكوف التكالي  كيزعموف أهنم كصلوا: (ّ)كقيل أليب علي الركذبارم 

كلكن إٔب سىقىر 
أنفع ، ٩بن يقوؿ ىذه ا٤بقالة كما أشبههاقتل كاحد : كقاؿ اإلماـ الغزإب(ْ)

٩بن لو أدىن قدـ ُب طريق اهلل أنو ترؾ شيئان من ، كما بلغنا عن أحد، لئلسبلـ من أل  كافر
ذكر ذلك صاحب . إف ا٤بدد كا٤بزيد ٧ببوس عنو ك٩بنوع منو: كقالوا، الفرائض كيدع النوافل

 :األمور إال ُب أمرينكلن يفارؽ السالك الواصل ُب شيء من (ٓ)العوارؼ كغّبه 

                                                           
٠بع أبا بكر بن ماجو،  ا١بنيد بن ٧بمد اإلماـ القدكة احملدث، أبو القاسم القايِب، نزيل ىراة، كشيخ الصوفية. (1)

كستْب كأربع مائة، كمات ُب مولده سنة ست  كسليماف ا٢بافظ بأصبهاف، كأبا الفضل ٧بمد بن أٞبد العارؼ كغّبه .
كاف فقيها فاضبل، ٧بدثا صدكقا، موصوفا بالعبادة، تفقو على أيب ك  رابع عشر شواؿ سنة سبع كأربعْب كٟبس مائة.

ينظر طبقات  ا٤بظفر، كحصل األصوؿ، ك٠بع بقاين من ا٢بسن ابن إسحاؽ التوين. ركل عنو ابن ناصر، كابن عساكر.
 .ّٕ/ ُٓـ النببلء للذىيب، .كسّبأعبلْٓ/ٕالشافعية للسبكي 

 الشري ،  بن ٧بمود، ٧بمود ا٢بليم عبد: ٙبقيق ،القشّبية الرسالة ،القشّبم ىوازف بن الكرًن ينظر القشّبم: عبد( ِ)
 .ٕٗا٤بعارؼ، القاىرة، ص دار: الناشر
 القاسم بن منصورقيل: ا٠بو: أٞبد بن ٧بمد بن  ( أبو علي الركذبارم أٞبد بن ٧بمد بن القاسم شيخ الصوفية.ّ)

 .سكن مصر، صحب: ا١بنيد، كأبا ا٢بسْب النورم، كأبا ٞبزة البغدادم، كابن ا١ببلء كقيل: ا٠بو حسن بن ىاركف
 .ّٓٓ/ُْ، ينظر سّب أعبلـ النببلء للذىيب توُب سنة اثنتْب كعشرين كثبلث مائة، كحدث عن: مسعود الرملي، كغّبه

 .َُٕأخرجو القشّبم ُب رسالتو: ص ( ْ)
 السهركردم، صاحب كتاب عوارؼ ا٤بعارؼ . ( عمر بن ٧بمد بن عبد اهللٓ)
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 كما قاؿ ،  مقركنا باللذة كالراحة، ثاين القياـ بالفرائض كالنوافلاألكؿ حصوؿ الكش  كال
كالسالك يقـو بوتائ  العبودية  (ِ)( كجعلت قرة عيِب ُب الصبلة) ،(ُ)( أرحنا ُّا يا ببلؿ)

حر من الذكؽ كال عنده ، مع ا٤بشقة كاَّاىدة كمن قاؿ بغّب ىذا فليس من أىل الطريق
كمثل الذم يغرس شجرة ،  كإ٭با مثل الذم يقوؿ بسقوط التكالي  عن الواصل، كالتحقيق

فلم ، كقطع الشجرة من أصلها، فإذا أٜبرت أخذ الثمرة األكٔب، كيتعاىدىا بالسقي حٌب تثمر
لنمت كأعرقت كدامت ، كٓب يزؿ يسقيها، كلو أنو استبقى الشجرة، يبقى بيده ٜبرة كال شجرة

فلم يزؿ يرتقي بأدبو ، كق  على باب ملك للخدمة، كمثلها أيضان كمثل عبد، ٜبارىا ككثرت
، جعل ٰبرؽ أثواب ا٤بلك، فلما حصل  ُب ٦بلسو، حٌب صار من جلسائو، كحسن خدمتو
كخدمتو ا٤بلك ، كلو أنو عقل لكاف يزيد أدبو؟ أال يستوجب الطرد كالعقوبة، كيوسخ ُّا فراشو

 .ضاعفة على ما كاف عليو من قبلُب حضرتو أضعافا م
كالعبادات ا٤بتنوعات ٚبرجك عما ، أنك قد صرت ُب عْب ا١بمع: كأما قوؿ اللعْب للسالك

كىذا ال يكوف ، أف ا١بمع عبارة عن ٘بلي نور ا٢بق لقلب عبده –كيفقت  –فاعلم ، نت فيوأ
كما ،  تبلكة أك ذكر كأكثر ما يرد ىذا الوارد على أىل اهلل كأحدىم ُب صبلة أك، على الدكاـ

 (ُ)أنو احَبؽ بيتو كىو يصلي فلم يشعر، ( زين العابدين) بلغنا عن اإلماـ علي بن ا٢بسْب
 (ِ). كقطعت رجل أحدىم كىو ُب الصبلة فلم ٰبس

ف كىو أ، كالسجود كغّب ذلك سر لطي كُب العبادات كتنوعها كالصبلة من القياـ كالركوع 
كيكوف كل نوع من ا٤بعامبلت الدينية قالبا ٤بظهر ، متنوعةمظاىر الصفات كاأل٠باء اإل٥بية 

 .فبل يستوُب العارؼ ٝبيع ا٤بظاىر اإل٥بية حٌب يقـو ٔبميع أنواع العبادات، الربانية
يفقده ُب حاؿ ا٤بعاملة كٯبده إذا تركها ، ؿمن كاف لو مع اهلل حا: كقد قاؿ بعض احملققْب
 ُب كمن كجد حالو مع اهلل، كطار ُب ا٥بواءكإف مشى على ا٤باء ، فهو ٨بدكع ٩بكور بو

 .فهو غّب متمكنالعبادات كفقده ُب العادات 

                                                           

 .ِٕٕ/ ٔ، ُِٓٔأخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُٔ/ ٕ ّّٗٗ، رقم ا٢بديث باب حب النساءأخرجو النسائي: ( ِ)
 غرامة بن عمرك: ٙبقيق ،دمشق يختار  ،عساكر بابن ا٤بعركؼ اهلل ىبة بن ا٢بسن بن علي القاسم ابن عساكر: أبو ( ُ)

 .ّٕٕ/ ُْـ،  ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر كالتوزيع، عاـ كالنشر للطباعة الفكر دار: العمركم، الناشر
 .َِٔ-ِٗٓ/ َْا٤برجع السابق:  (ِ)
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ألنو ال يدخل ُب ؛ ُب تاىره كباطنو كلها عبادة، كبياف ذلك أف حركات احملقق كسكناتو
كقد يستغرؽ ، كىو بعد الفنا، ىذا حاؿ صاحب البقا، شيء من ا٤بباحات إال بنية صا٢بة

رد اذا كرد ال كىذا الوا. كال بشيء من الكائنات، فبل ٰبسن بنفسو، فنائو بربوالفاين ُب  حاؿ 
كما ) ،ذا فاقوافقد كانوا يقضونو إ، كتوبات بسببوفق فوات شيء من ا٤بفاف ات، يبقى طويبل

 فلما سرم، فمكث ثبلثة أياـ، عليوأنو ٠بع قارئا يقرأ فخر مغشيا ، بلغنا عن الربيع بن خيثم
كإ٭با يكوف  ، شربكصاحب ىذا ا٢باؿ ال يأكل كال ي(ُ)( عنو قضى ما فاتو من الصبلة

فصار مفقود ، فتل  بسببها عقلو، كأما من تهر لو شيء من ا٢بقائق، كالثوب ا٤بلقى
من كاف ُب ) :ياه يعنوف بقو٥بمكإ، ىل الكماؿفغّب معدكد من أ، كاألطفاؿ كاَّانْب،  يزيالتم

أف تشغلهم العبادات عن : كمن الكماؿ عند أىل الكماؿ(ُ)( اهلل خلفوفعلى . . اهلل تلفو
الليإب كاألياـ ا٤بتتابعات  فقد كاف منهم من يسهر كيطوم؛ عبودكال ٙبجبهم عن ا٤ب، العادات
 .كال يؤثر ذلك فيهم شيئا، الكثّبات

مٌب  ف ا٤بلكإ: كمثل الذم يقوؿ،  ٢بجاب عن اهللأف العبادات تورثو ا كمثل الذم يدعي
 .فهل شيء من ا٢بماقات أعظم من ىذا، خدمتو كتأدبت بْب يديو حجبك عن مشاىدتو

ليحضركا معو ُب بعض ، إ٭با التكالي  سياسة من اهلل للعواـ: كأما قوؿ العدك للسالك
 .كالذم يكوف حاضرا مع اهلل على الدكاـ مستغن عنها، األحياف

 ٘برمكىي ، ُب شيء من ا٤بعامبلت الدينيةفاعلم أف ا٢بضور مع اهلل ال يتصور كجوده إال 
كذلك ال ،  ا١بسدُب فكما ال يتصور ُب ىذا العآب ركح إال ، منو ٦برل األجساد من األركاح

 .يتصور كجود  ا٢بضور إال ُب شيء من العبادات
كاالستهانة كفر ، فقد استهاف بالشرع، كمن زعم أف التكالي  تليق بالعامة دكف ا٣باصة

الٍب ال يسع تركها ،  العبد من خواص ا٤بؤمنْب حٌب يقـو ٔبميع التكالي كال يصّب. صريح
حسب طاقتو ، كيزيد عليها من النوافل ا٤بقربة إٔب اهلل، ال عاما كال خاصا، أحدا من ا٤بسلمْب

ٓب يثابركا ، كالكمنل من أمتو ف رسوؿ اهلل إ:  يصح عند احملققْب قوؿ من قاؿكال. كإمكانو
إال شفقة على العامة أف يقتدكا ، تساع ُب ا٤بباحاتكعلى التحرز من اال، فعل النوافل على

                                                           

 دار: شاىْب، ، الناشر السبلـ عبد ٧بمد ٙبقيق ،الزىد ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد أٞبد بن حنبل: أبو ( ُ)
 .ِٕٔـ، ص ُٗٗٗ - ىػ َُِْ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب
 .ُٔ/ٔالكرل، ،  الشافعية ىذا القوؿ لئلماـ أٞبد بن ٧بمد الغزإب، ينظر السبكي، طبقات( ُ)
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كبل بل ٓب يكن . مع غلبة حظوظ النفس عليهم، ُب ترؾ النوافل كُب االتساع ُب ا٤بباح، ُّم
سول طلب القرب كالزلفى ، كالتحرز من االتساع ُب ا٤بباح، غرضهم من ا٤بثابرة على النوافل

كاف ينهانا عن أشياء من النوافل كيفعلها ىو كالوصاؿ ُب ،  نويدؿ على ذلك أ، اهلل من
، كأشياء من العبادات كىي لنا نفل، كفرض قياـ الليل، (ِ)كالركعتْب بعد العصر، (ُ)الصـو

بالصبلة ُب مرضو الذم  كنودم. (ُ)ككاف عليو السبلـ يقـو من الليل حٌب تورمت قدماه 
ٍب أفاؽ فأمر ٍب أفاؽ فأمر بو فأغمي عليو ، يوفأغمي علفأمر ٗباء يوضع لو ليتوضأ ، مات فيو

ٰبب أف ، كقد كاف عليو السبلـ(ِ). فلما أفاؽ أمر أبا بكر أف يـؤ بالناس، بو ٍب أغمي عليو
فما  (ّ)كىكذا ركم عنو، فما ٲبنعو منو إال ٨بافة أف يفرض علينا، يعمل بالعمل من الر

كجزاه عنا ،  كإنقاذنا من عذاب اهلل ، تناىدايكأحرصو على ، كأرٞبو بنا، أشفقو علينا
 .متوأفضل ما جزل نبيا عن أ
الدالة على ، كأقوا٥بم كأحوا٥بم، بذكر شيء يسّب من أفعاؿ ىذه الطائفة، كلنختم ىذه الرسالة
كأهنم كانوا معركفْب بذلك ، فضبل عن فرائضها، كعلى احملافظة على نوافلها، تعظيم الشريعة

 .ائر الطوائ مشهورين بو من س
فانتظره ُب ا٤بسجد ، أنو قصد إٔب زيارة رجل يذكر بالصبلح، فمن ذلك ما بلغنا عن أيب يزيد

ال يؤمن على أسرار : كقاؿ. فرجع الشيخ كٓب ٯبتمع بو، كخرج الرجل فألقى ٬بامو ُب ا٤بسجد
ٍب ، النساءؿ ريب أف يكفيِب مؤنة كقاؿ ٮبمت أف أسأ (ْ)اهلل من ٓب ٰبافظ على أداب الشرع 

حٌب ال أبإب ، تهنككفاين اهلل مؤن، ٓب يسأؿ عن ذلك فَبكتو، أف رسوؿ اهلل: قلت
، صا٢بة طعاما امرأةفأدخلت لو ، (ٔ)كسجن السلطاف ذا النوف  (ٓ)ة أك حائطاستقبلتِب امرأ

                                                           

 .ّٕ/ّ، ُِٗٔ، رقم ا٢بديث باب الوصاؿ، كمن قاؿ: ليس ُب الليل صياـأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُُِ/ُ، ٖٖٓ، رقم ا٢بديث اب: ال تتحرل الصبلة قبل غركب الشمسصحيحو: ب أخرجو البخارم ُب( ِ)
 .ُّٓ/ٔ، ّْٖٔرقم ا٢بديث  اب ليغفر لك اهلل ما تقدـ من ذنبك كما تأخر، أخرجو البخارم ُب صحيحو: ب( ُ)
 .ُّٖ/ُ، ٕٖٔ، رقم ا٢بديث  باب: إ٭با جعل اإلماـ ليؤًب بوأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .َُ/ ِ، ُِّو ابن حباف ُب صحيحو: رقم ا٢بديث أخرج( ّ)
 .ّٔأخرجو القشّبم ُب رسالتو، ص ( ْ)
 .ّٔأخرجو القشّبم ُب رسالتو: ص  (ٓ)
يكُب: أبا  كقيل: فيض بن أٞبد. ذك النوف ا٤بصرم ثوباف بن إبراىيم الزاىد، شيخ الديار ا٤بصرية، ثوباف بن إبراىيم. (6)

ُب أكاخر أياـ ا٤بنصور. كركل عن: مالك، كالليث، كابن ٥بيعة، كفضيل بن عياض، كلد:  كيقاؿ: أبا الفياض. الفيض
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: ككاف يقوؿ(ُ). بأنو كصلو على يد تآب، عتذر اليهافرده كا، على يد السجافيعلم حالو 
كاف ال يعتقد باطنا من العلم ، أف ال يطفئ نور معرفتو نور كرعو: للعارؼ ثبلث عبلمات

ككاف . كأف ال ٙبملو كثرة نعم اهلل على ىتك أستار ٧بارمو، ينقضو عليو تاىر من ا٢بكم
ىات : ليو كقاؿ لوفخرج صاحب البستاف إ، ض األغنياءأبراىيم بن أدىم ٰبرس بستانا لبع

أنت ُب البستاف منذ زماف كال : فقاؿ لو، فجاءه بشيء حامض، ٢بلوةشيئا من الفواكو ا
ككاف (ِ). ين ٓب أذؽ من فاكهة بستانك شيئايا ىذا إ: فقاؿ لو، ٢بامض كا٢بلوتفرؽ بْب ا

نو توضأ ُب ليلة أكثر من فاتفق أ، فكاف كلما أحدث توضأ، اؿأبراىيم ا٣بواص بو داء اإلسه
كرئي ا١بنيد كُب يده (ّ). فخرجت نفسو كىو ُب ا٤باء كُب أخرىا قاـ ليتوضأ، سبعْب مرة
كدخل   (ْ). طريق كصلنا بو إٔب اهلل ال نَبكو: فقاؿ! مثلك ٰبمل السبحة: فقيل لو، سبحة

، يا شيخ ُب مثل ىذا ا٢باؿ تقرأ: فقاؿ، فسمعو ٱبتم القراف، عليو أنساف كىو ُب ا٤بوت
لو أقبل مقبل على : كقاؿ ا١بنيد (ٓ)؟ كىو ذا تطول صحيفٍب، كمن أكٔب بذلك مِب: فقاؿ

كمر . (ٔ). لكاف الذم فاتو أكثر من الذم حصل لو، ٍب أعرض عنو ٢بظة، اهلل أل  سنة
فخرجت إليو صبية ، فاستسقى من بعض الدكر، ُب بعض شوارع بغداد كىو عطشاف (ٕ)ركًن

                                                                                                                                                                      

.كعنو: أٞبد بن صبيح الفيومي، كربيعة بن ٧بمد الطائي، كرضواف بن  كسلم ا٣بواص، كسفياف بن عيينة، كطائفة
بن يونس: كاف عا٤با، كقاؿ ا ٧بيميد، كحسن بن مصعب، كا١بنيد بن ٧بمد الزاىد، كمقداـ بن داكد الرعيِب، كآخركف.

 .ّّٓ/ُُينظر سّب أعبلـ النببلء للذىيب،  توُب: ُب ذم القعدة، سنة ٟبس كأربعْب كمائتْب. فصيحا، حكيما.
 ككص  احملبوب معاملة ُب القلوب قوت ،ا٤بكي طالب ا٢بارثي، أبو عطية بن علي بن أيب طالب ا٤بكي: ٧بمد ( ُ)

، ِلبناف، ط/  بّبكت - العلمية الكتب دار: الكيإب، ، الناشر إبراىيم عاصمٙبقيق  ،التوحيد مقاـ إٔب ا٤بريد طريق
 .ْٖٕ/ِـ،  ََِٓ- ىػ ُِْٔ

 .ِٗٔ/ ٕأخرجو أبو نعيم  ُب ا٢بلية:  ( ِ)
 .ٕٗأخرجو القشّبم ُب رسالتو: ص( ّ)
 .ُٖ-َٖأخرجو القشّبم ُب رسالتو: ص  ( ْ)
 .ََٓا٤برجع السابق: ص( ٓ)
 .َٖا٤برجع نفسو: ص( ٔ)
( اإلماـ الفقيو ا٤بقرئ، الزاىد العابد، أبو ا٢بسن ركًن بن أٞبد، كقيل: ركًن بن ٧بمد ابن يزيد بن ركًن بن يزيد ٕ)

البغدادم، شيخ الصوفية، كمن الفقهاء الظاىرية، تفقو بداكد. كىو ركًن الصغّب، كجده ىو ركًن الكبّب، كاف ُب أياـ 
 .ُْْ/ُُلذىيب سّب أعبلـ النببلء، ا  ائة.ا٤بأموف. مات ركًن ببغداد سنة ثبلث كثبلث م
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. (ُ)فلم يفطر بعد ذلك حٌب خرج من الدنيا ! صوُب يشرب بالنهار: ٗباء فلما رأتو قالت
أشار على إٔب أف كضئيِب : فقاؿ؟ كي  كانت ٧بافظتو على الشريعة: كسئل صاحب للشبلي

فأخذ بيدم فأدخلها ُب ، فنسيت أف أخلل ٢بيتو، كقد أمسك لسانو، كىو ُب النزع، للصبلة
فاف ، عافاؾ اهلل حٌب أصليق  : ك٤با حضرت الوفاة خّب النسىاج ٠بعوه يقوؿ (ُ). ٢بيتو

ٍب قاـ للصبلة فصلى فلما سلم خرجت ، كالذم أمرت بو ال يفوتك، الذم أمرتي بو يفوتِب
كٝبع بيننا كبينهم ُب دار  ، كرزقنا متابعتهم كاالىتداء ُّديهم، رٞبهم اهلل كرٞبنا ُّم، (ِ)ركحو
 .كرامتو

، فاف ٠بعت كأطعت، ليه كقد أديت ُّا فرضا فرضو اهلل ع، كىذه يا ٧بمد نصيحٍب لك
كانشرح صدرؾ ، كقضيت ما فوتو من الصبلة كالصياـ، كقبلت النصح كتركت ما أنت عليو

كما ذلك على اهلل ، كعسى اهلل أف يغفر ما سل ، سكفأبشر فقد أحسنت إٔب نف، لذلك
فعلى ، كالعكوؼ على الضبللة، كأبيت إال اإلصرار على البطالة، كاف ٛباديت ُب ا١بهالة.بعزيز

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی    چ(ّ) چجح  مح  جخ  حخ چكاليو إيابك ، اهلل حسابك

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ   چ (ْ) چی  ی   ی  جئ

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ(ٓ) چجب  حب   خب

 (ٔ) چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  ڦڤ  

 (ٕ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڦ   چ

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں چ
(ٖ)

 

                                                           

 .ٖٔالقشّبم: ص  (ُ)
 .َٓٓا٤برجع السابق: ص  (ُ)
 .َُْا٤برجع نفسو: ص( ِ)
 ْٔ اآليةفصلت: سورة ( ّ)
 ٔ اآليةالعنكبوت:  سورة (ْ)
 ُِٖ اآليةالبقرة:  سورة (ٓ)
 ٔ - ٓ اآليةفاطر:  سورة (ٔ)
 َُْ اآلية األنعاـ: سورة ( ٕ)
 ٖٔ اآليةىود:  سورة (ٖ)
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ۈ  ٴۇ   چ(ُ) چ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  چ

كالسبلـ على (ِ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ
 (ّ) ((من اتبع ا٥بدل

 : ( اهللالذبح لغير ) بدعة المساير: ثانياً 
ىو الذبح للغّب تعبدان أك شرؾ كىو ، الذبح الذم يكوف صرؼ لغّب اهللكيقصد ببدعة ا٤بساير 

كأما الذبح للغّب بنيو إكرامو فبل شيء فيو بل ىو مأمور بو كأما الذبح بنية ، أك تقربان لو
كأما الذبح لغّب )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ النوكم. االستمتاع باللحم فهنا أقل أحوالو اإلباحة

 اهلل فا٤براد بو أف يذبح باسم غّب اهلل كمن ذبح للصنم أك الصليب أك لعيسى أك ٤بوسى
سواء كاف ، أك للكعبة ك٫بو ذلك فكل ىذا حراـ كال ٙبل ىذه الذبيحة( صلى اهلل عليهما)

فإف قصد مع  األصحابنص عليو الشافعي كاتفق عليو ، الذابح مسلمان أك نصرانيان أك يهوديان 
فإف كاف الذابح مسلمان قبل ، ذلك تعظيم ا٤بذبوح لو غّب اهلل تعأب كالعبادة لو كاف ذلك كفران 

 (ْ) ((ذلك صار بالذبح مرتدان 
 .عن الكبش الذم يعتاد أىل الغيل تركو ُب بيوهتم كيسمونو مسايران  اإلماـ ا٢بداد  لئكس

الغيل ُب بيوهتم كيسمونو مسايران ككلما  أما الكبش الذم تركو أىل )):كنفعنا بو فأجاب 
فهذا كالعياذ باهلل من الشرؾ باهلل كالشرؾ تلم عظيم كىو كأمثالو سبب . ذىب أبدلوه بغّبه

من يتبعو  فإف اهلل تعأب قد سلَّط الشيطاف على. تسلط الشيطاف كجنوده على العاملْب بو
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱ  چ: قاؿ اهلل تعأب، تباع لومن بِب آدـ كىذا من اال

چڻ  ڻ  ۀ
كُب ، فبل تفعل ذلك كال تَبؾ أحدان يطيعك من أىل البلد يفعلو(ٓ)

التحصن باهلل كرسولو كآيات القرآف كإقامة الصلوات ما يكفي شر ٝبيع الشياطْب من ا١بن 
 .كاإلنس أٝبعْب

                                                           

 ٕٗ اآليةاألعراؼ:  سورة (ُ)
 ُِٗ اآليةالتوبة:  سورة (ِ)
 .ٖٔ -ٓٓ/ ُا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ّ)
 .ُُْ/ُّ، باب ٙبرًن الذبح لغّب اهلل تعأب كلعن فاعلوالنوكم: شرح صحيح اإلماـ مسلم،  ( ْ)
 ِْ : اآليةا٢بجرسورة ( ٓ)
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شكا عليو حْب ، الذم كتبو لو رسوؿ اهلل  (ُ)كصدر إليك حرز أيب دجانة األنصارم
 .ككلَّوا مدبرين، تهور ا١بن ُب بيتو فلما جعلو فيو ىربوا منو
بعد أف تنقل منها نسخة تَبكها تاىرة تكتب ، أما النسخة الصادرة إليك منا فعلقها ُب دارؾ
بشرط أف تَبؾ ىذا ا٤بساير كتعتمد على اهلل ، منها ٤بن أراد من الراغبْب فيها من ا٤بسلمْب

 .ر غّبهالذم ال نافع كال ضا
٤با آذهتم ، كأقاموا الصلوات، كلو أف ىؤالء الناس توكلوا على اهلل كتطهركا من النجاسات

كأما . بل كانوا يفركف منهم ألف كيد الشيطاف كاف ضعيفان ، الشياطْب كال ضرهتم ا١بن
األمراض كالعاىات فقد يسوقها اهلل تعأب إٔب عباده ا٤بؤمنْب ليثيبهم كقد ينساؽ من البليات 

كىم مأثوموف ، كاآلفات إٔب الذين يتمسكوف ُّذه األكىاـ كيتعلقوف با١بن أضعاؼ ذلك
 (ِ) ((مأزكركف ال مثابوف كال مأجوركف فتمسكوا باهلل كٙبصنوا بو سبحانو كتعأب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الشريعة،  صاحب أحواؿ كمعرفة النبوة البيهقي، دالئل موسى بن علي بن ا٢بسْب بن أخرجو البيهقي: أٞبد( ُ)
 .ُُٕ/ ٕ، ىػ َُْٓ، ُط، العلمية الكتب دار: بّبكت، الناشر

 .ُِٕانظر ا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ، ص( ِ)
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 ل البيت رضي اهلل عنهمم الحداد في الصحابة والخالفة وآمنهج اإلما: رابعالمطلب ال
 :الصحابة ومكانتهم في الدينتعريف : أوال

ا أخص من األصحاب لكنه، ُب األصل مصدر أطلق على أصحاب الرسوؿ: الصحابة
ك٥بذا نسب الصحايب ، كالعلم ٥بمأصحاب الرسوؿ تنصرؼ إٔب غلبة االستعماؿ للكوهنا 

الصحايب ىو من لقي النيب عليو الصبلة كالسبلـ بعد النبوة ُب ك ، إليها ٖببلؼ األصحاب
كغّبه ٩بن حنكو  حاؿ حياتو يقظة مؤمنا بو كمات على ذلك كلو أعمى كابن أـ مكتـو 

شكل كاست، نصيبْب أك مسح كجهو من األطفاؿ أك من غّب جنس البشر كوفد جنالنيب 
ككمن لقيو من ا٤ببلئكة ليلة اإلسراء ، الصحبةدخولو ُب اسم ابن األثّب ُب كتابو أسد الغابة 

كقد عر بعضهم باالجتماع دكف ، كعليو احملققوف، كغّبىا بناء على أنو مرسل إليهم أيضا
اللقاء إشعارا باشَباط االتصاؼ بالتمييز فبل يدخل ُب الصحبة من حنكو من األطفاؿ أك 

ا األنبياء الذين اجتمعوا بو كخرج بو أيض، إذ ٥بم رؤية كليس ٥بم صحبة، مسح على كجهو
كمن اجتمع بو من ا٤ببلئكة ألف ا٤براد االجتماع ا٤بتعارؼ ال ما كقع على ، ليلة اإلسراء كغّبىا
 (ُ). كمقامهم أجل من رتبة الصحبة كجو خرؽ العادة

عليو أف  تأصح ما كقفك  -رٞبو اهلل  –قلت فضابط الصحايب كما قاؿ ابن حجر 
كُّذا عرؼ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((مؤمنا بو كمات على اإلسبلـ من لقي النيب )) :الصحايب

ىم الذين صحبوه ُب حياتو كآمنوا بو كىاجركا إليو كنصركا : كصحبو)) :الصحابة بقولو 
ىذه ا٤بزايا  فبلجتماع. معو كبلغوا عنو ما ٠بعوه كرأكه من أقوالو كأفعالو كجاىدكادينو 

 (ّ) ((يشاركهم فيها غّبىم كانوا سادات الورل كأئمة ا٥بدلالٍب ٓب ، كالفضائل ٥بم
 :االعتقاد الصحيح في الصحابة: ثانيا

كىي أنو ال ، للصحابة رضي اهلل عنهم أٝبعْب خصيصة -رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ ابن حجر 
لكوهنم على اإلطبلؽ ، كذلك أمر مسلم بو عند كافة العلماء، يسأؿ عن عدالة أحد منهم

 .كإٝباع من يعتد بو ُب اإلٝباع من األمة، بنصوص الشرع من الكتاب كالسنةمعتدلْب 

                                                           

 .ٖٖٓ/ُا١برجاين: الكليات،  ( ُ)
 .َُّ/ُالصحابة ،  ٛبييز ُب ابن حجر: اإلصابة ( ِ)
 .ٕٖا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص ( ّ)
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ   چ: قاؿ تعأب: فأما الكتاب

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

 چ     ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڇ   ڇڍ 
: كقاؿ تعأب(ُ)

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ    ې  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  

 چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب
ۈ  ۈ  ٴۇ    چ: كقاؿ تعأب(ِ)

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ۋ  ۋ  ۅ  

چەئ
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ: كقاؿ تعأب(ّ)

 چ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
ڄ  ڄ  ڄ   چ: كقاؿ تعأب (ْ)

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: كقاؿ تعأب (ٓ)

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

 چ    ٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ  
 تلك آيات عظيمة نزلت من عند (ٔ)

الذين كانوا معو ُب ا٤بواق   ا٤بؤب عز كجل تشهد بفضل كعدالة ٝبيع أصحاب النيب 
 .كانتهاء بفتح ا٤بدائن، ا٢با٠بة ُب تاريخ الدعوة اإلسبلمية ابتداء من دار األرقم بن أيب األرقم

جاءت من  فمن األمور القطعية الثبوت كالداللة أف عدالة أصحاب سيدنا رسوؿ اهلل 
فبل يتصور إلنساف مهما أكٌب من علم كمعرفة أف يطعن ُب ، سبعة أرقعةمن عند اهلل فوؽ 

                                                           

 ِ اآلية الفتح: سورة ( ُ)
 ٗ - ٖ اآليةا٢بشر:  سورة (ِ)
   ْٕ اآليةاألنفاؿ:  سورة (ّ)
 ُٖ اآليةالفتح:  سورة (ْ)
   ُُٗ اآليةالتوبة:  سورة (ٓ)
 ََُ اآليةالتوبة: سورة ( ٔ)
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بعد شهادة اهلل عز كجل ٥بم كُب نصوص السنة النبوية ا٤بشرفة  صحابة رسوؿ اهلل 
ا٢بداد ُب معرض كبلمو عن الصحابة كعدالتهم كاستدؿ ُّا  أحاديث كثّبة ذكرىا اإلماـ

من  ال تتخذكىم غرضا، ُب أصحايب حفظوينا)) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ) فقاؿ 
، كمن آذاىم فقد آذاين، كمن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من أحبهم فبحيب أحبهم، بعدم

 :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ُ) ((كمن آذل اهلل فيوشك أف يأخذه، كمن آذاين فقد آذل اهلل
فوا الذم نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم ، ال تسبوا أصحايب))
 (ّ) ((ىػا(( ِ) نصيفو كال

  كىذا خطاب منو ٣بالد بن الوليدُب شرحو للحديث  -رٞبو اهلل –قاؿ ابن حجر 
أصحابو أك نصيفو أفضل عند اهلل من  فإذا كاف مد أحد، كألقرانو من مسلمة ا٢بديبية كالفتح

فكي  ٯبوز أف ، رضواف اهلل عليهم مثل أحد ذىبا من مثل خالد كأضرابو من أصحابو
 .ىذا من أبْب احملاؿ؟ ٰبرمهم اهلل الصواب ُب الفتاكل كيظفر بو من بعدىم

لو انتظرنا حٌب نصلي معو : ٍب قلنا، ا٤بغرب  صلينا مع النيب: قاؿ كعن أيب موسى 
: قلنا، نعم يا رسوؿ اهلل: قلنا: قاؿ، ( ما زلتم ىا ىنا) :فقاؿ، فانتظرناه فخرج علينا، العشاء

ككاف كثّبا ما يرفع ، ٍب رفع رأسو إٔب السماء، ( أحسنتم كأصبتم) :قاؿ، نصلي معك العشاء
 فإذا ذىبت النجـو أتى أىل السماء ما، النجـو أمنة ألىل السماء)) :قاؿ، رأسو إٔب السماء

، كأصحايب أمنة ألمٍب، فإذا ذىبت أتى أصحايب ما يوعدكف، يوعدكف كأنا أمنة ألصحايب
ككجو االستدالؿ با٢بديث أنو جعل نسبة (ْ) ((فإذا ذىب أصحايب أتى أمٍب ما يوعدكف
كمن ا٤بعلـو أف ىذا ، ككنسبة النجـو إٔب السماء، أصحابو إٔب من بعدىم كنسبتو إٔب أصحابو

كنظّب اىتداء أىل جوب اىتداء األمة ُّم ما ىو نظّب اىتدائهم بنبيهم التشبيو يعطي من ك 
 كحرزا من الشر كأسبابو، كأيضا فإنو جعل بقاءىم بْب األمة أمنة ٥بم، األرض بالنجـو

                                                           

 ٓ، ِّٖٔرقم ا٢بديث ، باب فيمن سب أصحاب النيبأخرجو الَبمذم ُب سننو:، بلفظ اهلل اهلل ُب أصحايب، ( ُ)
/ٔٗٔ. 
 .ٖ/ ٓ، ّّٕٔ، رقم ا٢بديث : لو كنت متخذا خليبلباب قوؿ النيبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .َِِا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ّ)
، رقم ا٢بديث أماف ألصحابو، كبقاء أصحابو أماف لؤلمةباب بياف أف بقاء النيب أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ْ)

ُِّٓ ،ْ/ُُٗٔ. 
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ٍب ، خّب أمٍب القرف الذم بعثت فيهم)) : قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ كعن عمراف بن حصْب 
كذلك يقتضي ، أف خّب القركف قرنو مطلقافأخر النيب   (ُ) ((ٍب الذين يلوهنم، الذين يلوهنم

كإال لو كاف خّبا من بعض الوجوه فبل يكونوف خّب ، تقدٲبهم ُب كل باب من أبواب ا٣بّب
الذين كانوا معو  إف ىذه األدلة تتناكؿ أصحاب رسوؿ اهلل : القركف مطلقا كقد يقوؿ قائل

كأما : كىو مفأسوؽ جوابا ٥ب، دليل على عدالتهمكأما من أسلم بعد الفتح فبل ، قبل الفتح
فهؤالء ٓب يتحملوا من السنة مثل ما  مسلمة الفتح كاألعراب الوافدكف على رسوؿ اهلل 

، كعتاب، كمن تعرض منهم للركاية كحكيم بن حزاـ ٙبمل الصحابة ا٤ببلزموف لرسوؿ اهلل 
رد ما ٯبعلهم أفضل من سواىم من كغّبىم عرفوا بالصدؽ كالديانة كغاية األمانة على أنو ك 

قرين ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم ٍب يفشو الناس خّب )) : كقولو،  القركف بعدىم
لذين يلتزموف الدين كا٣بّبية ال تكوف إال للعدكؿ ا، كغّبٮبا بألفاظ ٨بتلفة (ِ) ((الكذب

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ: قاؿ تعأبكالعمل بو 

 چٹ   ٹ  ٹ
كمن حضر نزكؿ  كا٣بطاب الشفهي لصحابة رسوؿ اهلل (ّ)

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : ككذلك قولو تعأب، كىو يشمل ٝبيعهم، الوحي

 .عدكال: كسطا، (ْ) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
، كٛبسكوا ٗببادئو، فاإلسبلـ كاف ُب أكؿ شبابو فتيا قويا ُب قلوب من أذعنوا لو كاتبعوا ىداه

حٌب إننا نرل الذين ، فكانت العدالة قوية ُب نفوسهم شائعة ُب آحادىم، كاصطبغوا بصبغتو
ليطهركا بو ، كقعوا منهم ُب الكبائر ما لبثوا أف ساقتهم عزائمهم إٔب االعَباؼ كطلب ا٢بد

أكثر  -الصحابة عدكؿ: كال نريد بقولنا، كسارعوا إٔب التوبة حيث تاب اهلل عليهم، أنفسهم
 .من أف تاىرىم العدالة

كىذا الثناء لبلستئناس كليس للتدليل إذ ال يصح القوؿ  ثناء أىل العلم على الصحابةذكر كن
فهل بعد تعديل اهلل عز ، حيث نص اهلل كرسولو على عدالتهم مع اهلل عز كجل كرسولو 

                                                           

 .ِ/ٓ، َّٓٔ، رقم ا٢بديث باب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلمأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ْٗٓ/ْ، َِّّ، رقم ا٢بديث باب منوأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ِ)
 َُُ : اآلية آؿ عمرافسورة ( ّ)
 ُّْ : اآلية البقرةسورة ( ْ)
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: -رٞبو اهلل  -قاؿ اإلماـ النوكم: فأقوؿ كهلل ا٢بمد كا٤بنة؟! ! تعديل رسولو ك كجل 
 .(ُ) ((من البس الفًب كغّبىم بإٝباع من يعتد بو، عدكؿالصحابة كلهم ))

فلو ثبت توق  ، كالسبب ُب عدـ الفحص عن عدالتهم أهنم ٞبلة الشريعة: قاؿ إماـ ا٢برمْب
 .ك٤با اسَبسلت سائر األعصار ُب ركايتهم ال٫بصرت الشريعة على عصره 

 ا من أصحاب رسوؿ اهلل إذا رأيت الرجل ينتقص أحد: -رٞبو اهلل - قاؿ أبو زرعة الرازم
كإ٭با أدل ذلك كلو ، كما جاء بو حق، كالقرآف حق، كذلك أف الرسوؿ حق، فاعلم أنو زنديق
كىؤالء الزنادقة يريدكف أف ٯبرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب كالسنة فا١برح ُّم ، إلينا الصحابة

تعديل ٝبيع الصحابة كمن ٍب إف األمة ٦بمعة على )) :-رٞبو اهلل - قاؿ ابن الصبلحك . أكٔب
، فكذلك بإٝباع العلماء الذين يعتد ُّم ُب اإلٝباع إحسانا للظن ُّم، البس الفًب منهم

ككأف اهلل سبحانو كتعأب أتاح اإلٝباع على ذلك لكوهنم ، كنظرا إٔب ما ٛبهد ٥بم من ا٤بآثر
، ىذا ا٤بعُب تتسع كاألخبار ُب)) :–رٞبو اهلل –قاؿ ا٣بطيب البغدادم . (ِ) ((نقلة الشريعة

كٝبيع ذلك يقتضي طهارة الصحابة كالقطع على ، ككلها مطابقة ٤با كرد ُب نص القرآف
ا٤بطلع على بواطنهم إٔب ، فبل ٰبتاج أحد منهم مع تعديل اهلل تعأب ٥بم، تعديلهم كنزاىتهم

 (ْ) ((ىػا (ّ)تعديل أحد من ا٣بلق لو 
كترتيبهم   كأف يعتقد فضل أصحاب رسوؿ اهلل )) :كاإلماـ ا٢بداد يقرر عدالتهم فيقوؿ 

ال ٯبوز سبهم كال القدح ُب أحد منهم  كأف ا٣بليفة ا٢بق بعد ، كأهنم عدكؿ أخيار أمناء
ٍب علي ا٤برتضى رضي ، ٍب عثماف الشهيد، ٍب عمر الفاركؽ، أبوبكر الصديق: رسوؿ اهلل

، م بإحساف إٔب يـو الدينكعن التابعْب ٥ب، أٝبعْباهلل عنهم كعن أصحاب رسوؿ اهلل 
كما ٰبذر اإلماـ ا٢بداد من بغضهم كأنو  (ٓ) ((كعنا معهم برٞبتك اللهم يا أرحم الراٞبْب

                                                           

 أصوؿ ُب النذير البشّب سنن ٤بعرفة كالتيسّب التقريب ،النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو ( ُ)
 .ِٗـ، ص ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ، ُالعريب، بّبكت، ط الكتاب دار: ، الناشر، عثماف ٧بمد: ٙبقيق ،ا٢بديث

 الدين نور: ٙبقيق ،الصبلح ابن الصبلح، مقدمة بابن ا٤بعركؼ الدين الرٞبن تقي عبد بن ابن الصبلح: عثماف ( ِ)
 . ِٓٗـ، صُٖٔٗ - ىػَُْٔبّبكت،  – ا٤بعاصر الفكر سوريا، دار -الفكر دار: عَب، الناشر

 أبو: ٙبقيق ،الركاية علم ُب الكفاية البغدادم، ا٣بطيب ثابت بن علي بن أٞبد بكر ا٣بطيب البغدادم: أبو ( ّ)
 .ْٖا٤بنورة، ط بدكف، ص  ا٤بدينة - العلمية ا٤بكتبة: ا٤بدين، ، الناشر ٞبدم إبراىيم، السورقي عبداهلل
 .ُٕ/ُابن حجر: اإلصابة ُب ٛبيز الصحابة،  ( ْ)
 .ُْٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ٓ)
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فليحذر ا٤بسلم ا٤بشفق على دينو من بغض أحد )) : قاؿسبب ا٥ببلؾ ُب الدنيا كاآلخرة 
بو مسيئا  كيعد، فإف ذلك يضره ُب دينو كآخرتو، أك من أصحابو من أىل بيت رسوؿ اهلل 

 (ُ) ((ن عليهم با٣بّب كما أثُب اهلل بو كرسولو عليهمثكليحبهم كي، كمؤذيا لو ، إٔب نبيو
فإف ، كآية من كتاب اهلل تكفيك)) :كيقرر اإلماـ ا٢بداد أف أقواؿ الصحابة حجة فيقوؿ 

عليو كإذا كاف ُب األمر شيء عن النيب صلى اهلل ، أىل العلم بو ٓب تعرؼ معناىا فاسأؿ عنو
كما كاف عن غّبىم فيؤخذ ، كما كاف عن الصحابة فيتبع، فبل ألحد عنو معدؿ، ك آلو كسلم
 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد شعرا، (ِ) ((منو كيَبؾ
 (ّ)ىدل ليس بعد ا٢بق إال الضبللة  *** فما بعد ىدل ا٤بصطفى كصحابو         

 :اهلل عنهمالصحابة رضي اللسان عن كثرة الخوض فيما شجر بين  كف: ثالثا
االعتقادم عند أىل  األصلبل ، إف الكبلـ عما شجر بْب الصحابة ليس ىو األصلأكال 

كىذا مبسوط ُب عامة كتب ، السنة كا١بماعة ىو الك  كاإلمساؾ عما شجر بْب الصحابة
، يب عاصمأكالسنة البن ، كالسنة لعبد اهلل بن أٞبد بن حنبل،  أىل السنة ُب العقيدة
م من العلماء كغّبى، كالطحاكية، كاإلبانة البن بطة، ا٢بديث للصابوينكعقيدة أصحاب 
، كيتأكد ىذا اإلمساؾ عند من ٱبشى عليو االلتباس كالتشويش كالفتنة، رضواف اهلل عليهم

كذلك بتعارض ذلك ٗبا ُب ذىنو عن الصحابة كفضلهم كمنزلتهم كعدالتهم كعدـ إدراؾ 
كاختبلؼ ، ٢بقيقة ما حصل بْب الصحابة. . . نلصغر سنو أك ٢بداثة عهده بالدي، مثلو

كىذا مبِب على . فيقع ُب الفتنة بانتقاصو للصحابة من حيث ال يعلم، اجتهادىم ُب ذلك
سائل العلم إال ما كىي إال يعرض على الناس من م، قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السل 

من خص بالعلم قوما دكف قـو كراىية باب )) :-رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ البخارم . تبلغو عقو٥بم
 (ْ) ((اأال يفهمو

                                                           

 .ُِِا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ُ)
 .ّٓٔ-ّْٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد:،  ( ِ)
، ص ( ّ)  .ُُْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ّٕ/ُصحيح البخارم:  ( ْ)
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كمثلو . (ُ) ((أٙببوف أف يكذب اهلل كرسولو، حدثوا الناس ٗبا يعرفوف)) :كـر اهلل كجو  كقاؿ علي
 (ِ)( (ما أنت ٧بدث قوما حديثا ال تبلغو عقو٥بم إال كاف لبعضهم فتنة)): قوؿ ابن مسعود

فبلبد من التحقق كالتثبت ُب الركايات ، شجر بينهمإذا دعت ا٢باجة إٔب ذكر ما : ثانيا
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   چ: قاؿ عز كجل، ا٤بذكورة حوؿ الفًب بْب الصحابة

 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
كىذه اآلية تأمر ا٤بؤمنْب  (ّ)

الناس لكيبل ٰبكموا ٗبوجبها على ، بالتثبت ُب األخبار ا٤بنقولة إليهم عن طريق الفساؽ
، كىم سادة ا٤بؤمنْب أكٔب كأحرل، فوجوب التثبت كالتحقيق فيما نقل عن الصحابة. فيندموا

صل الركاية أأما من جهة ، لها الكذب كالتحري خصوصا ك٫بن نعلم أف ىذه الركايات دخ
 .أك ٙبري  بالزيادة كالنقص ٱبرج الركاية ٨برج الذـ كالطعن

فليلتمس ٥با أحسن ، ككاف تاىرىا القدح، رح كالتعديلإذا صحت الركاية ُب ميزاف ا١ب: ثالثا
كأهنم أحق ، كاإلمساؾ عما شجر بينهم)) :-رٞبو اهلل -ا٤بخارج كاحملاذير قاؿ ابن أيب زيد
 (ْ) ((كيظن ُّم أحسن ا٤بذاىب، خارجالناس أف يلتمس ٥بم أحسن ا٤ب

فمنو ما ، كاختلفوا فيوكما نقل عنهم فيما شجر بينهم )): -رٞبو اهلل -كقاؿ ابن دقيق العيد
ألف الثناء عليهم ، كما كاف صحيحا أكلناه تأكيبل حسنا، فبل يلتفت إليو، ىو باطل ككذب
كا٤بوىـو ال يبطل كا٤بشكوؾ ، كما ذكر من الكبلـ البلحق ٧بتمل للتأكيل، من اهلل سابق
 .ىذا بالنسبة لعمـو ما ركم ُب قدحهم ( ٓ) ((ا٤بلحق ا٤بعلـو

فهم فيو ، كثبت ُب ميزاف النقد العلمي، ركم على ا٣بصوص فيما شجر بينهمأما ما : رابعا
فلشدة اشتباىها اختل  اجتهادىم كصاركا ، ف القضايا كانت مشتبهةأكذلك ، ٦بتهدكف
فخبلفتو صحيحة باإلٝباع  كأما علي )) :-رٞبو اهلل -قاؿ اإلماـ النوكم: أقساـثبلثة 

                                                           

 ،ُِٕ، رقم ا٢بديث باب من خص بالعلم قوما دكف قـو كراىية أال يفهمواأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
ُ/ّٕ. 
 .ُُ/ُ، باب النهي عن ا٢بديث بكل ما ٠بعأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)
 ٔ اآلية ا٢بجرات: سورة ( ّ)
 القّبكاين، شرح عبد زيد أيب ابن رسالة مقدمة شرح الداين ا١بِب ، قط رسالة ابن أيب زيد القّبكاينابن أيب زيد:  ( ْ)

 .ْٖ، صََِِ/ىػُِّْ، ُالسعودية، ط العربية الرياض، ا٤بملكةالفضيلة،  دار: البدر، الناشر ٞبد بن احملسن
 (.َّٔ)أصحاب رسوؿ اهلل كمذاىب الناس فيهم لعبد العزيز العجبلف ص (  ابن عجبلف  (ٓ
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فهو من العدكؿ الفضبلء كالصحابة  ككاف ىو ا٣بليفة ُب كقتو ال خبلفة لغّبه كأما معاكية 
كأما ا٢بركب الٍب جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها ، النجباء 

من ذلك  شيءبسببها ككلهم عدكؿ رضي اهلل عنهم كمتأكلوف ُب حركُّم كغّبىا كٓب ٱبرج 
أحدا منهم عن العدالة ألهنم ٦بتهدكف اختلفوا ُب مسائل من ٧بل االجتهاد كما ٱبتل  

كاعلم أف . اَّتهدكف بعدىم ُب مسائل من الدماء كغّبىا كال يلـز من ذلك نقص أحد منهم
سبب تلك ا٢بركب أف القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباىها اختل  اجتهادىم كصاركا 

م تهر ٥بم باالجتهاد أف ا٢بق ُب ىذا الطرؼ كأف ٨بالفو باغ فوجب عليهم قس أقساـثبلثة 
نصرتو كقتاؿ الباغي عليو فيما اعتقدكه ففعلوا ذلك كٓب يكن ٰبل ٤بن ىذه صفتو التأخر عن 

كقسم عكس ىؤالء تهر ٥بم باالجتهاد أف ، العدؿ ُب قتاؿ البغاة ُب اعتقاده إماـمساعدة 
عليهم مساعدتو كقتاؿ الباغي عليو كقسم ثالث اشتبهت ا٢بق ُب الطرؼ اآلخر فوجب 

عليهم القضية كٙبّبكا فيها كٓب يظهر ٥بم ترجيح أحد الطرفْب فاعتزلوا الفريقْب ككاف ىذا 
االعتزاؿ ىو الواجب ُب حقهم ألنو ال ٰبل اإلقداـ على قتاؿ مسلم حٌب يظهر أنو مستحق 

٢بق معو ٤با جاز ٥بم التأخر عن نصرتو ُب لذلك كلو تهر ٥بؤالء رجحاف أحد الطرفْب كأف ا
ك٥بذا اتفق أىل ا٢بق كمن يعتد بو ُب ، قتاؿ البغاة عليو فكلهم معذكركف رضي اهلل عنهم

 (ُ) ((أٝبعْباإلٝباع على قبوؿ شهاداهتم كركاياهتم ككماؿ عدالتهم رضي اهلل عنهم 
الصحابة  مع اجتهادىم فيها ما ينبغي أف يعلمو ا٤بسلم حوؿ الفًب الٍب كقعت بْب : خامسا
بل ٓب ٱبطر ببا٥بم أف األمر سيصل إٔب ما كصل ، حزهنم الشديد كندمهم ٤با جرل، كتأك٥بم
بل إف البعض ٓب يتصور أف األمر ، كتأثر بعضهم التأثر البالغ حْب يبلغو مقتل أخيو، إليو

، اهلل عنها يرض ىذه عائشة أـ ا٤بؤمنْب: كإليك بعض من ىذه النصوص، سيصل إٔب القتاؿ
 چڃ   ڃ  ڃ چتقوؿ إذا قرأت 

كىذا الزبّب بن العواـ  (ُ)( حٌب يبتل ٟبارىا(ّ)تبكي  (ِ)

                                                           

 .ْٓ/ُٓالنوكم: شرح النوكم على مسلم،  ( ُ)
 ّّ اآلية األحزاب: سورة ( ِ)
قاؿ ابن عطية: بكاء عائشة رضي اهلل عنها إ٭با كاف بسبب سفرىا أياـ ا١بمل، كحينئذ قاؿ ٥با عمار: إف اهلل قد  ( ّ)

ُّذه اآلية على أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي اهلل عنها إذ  -أمرؾ أف تقرم ُب بيتك. قاؿ ابن العريب: تعلق الرافضة لعنهم اهلل
ت تقود ا١بيوش، كتباشر ا٢بركب، كتقتحم مأزؽ الطعن كالضرب فيما ٓب حْب خرجقالوا: إهنا خالفت أمر رسوؿ اهلل 

يفرض عليها كال ٯبوز ٥با. قالوا: كلقد حصر عثماف، فلما رأت ذلك أمرت بركاحلها فقربت لتخرج إٔب مكة، فقاؿ ٥با 
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-  إف ىذه )) :يقوؿ -كىو ٩بن شارؾ ُب القتاؿ ٔبانب أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي اهلل عنها
إنا ، كٰبك: قاؿ؟! أتسميها فتنة كتقاتل فيها: فقاؿ مواله، ٥بي الفتنة الٍب كنا ٫بدث عنها

 ال أدرم فإين، غّب ىذا األمر، كاف أمر قط إال علمت موضع قدمي فيو ما، نبصر كال نبصر
جلس ، ٤با جاءه نعي علي بن أيب طالب، كىذا معاكية  (ِ) ((أمقبل أنا فيو أـ مدبر

أنت باألمس تطعن : فقالت لو فاختة، كجعل يبكي، إنا هلل كإنا إليو راجعوف )):كىو يقوؿ
إ٭با أبكي ٤با فقد الناس من حلمو كعلمو كفضلو ! كٰبك: فقاؿ! تبكي عليو كاليـو، عليو

، كي  يبلموف بأمور كانت متشاُّة عليهم،  كبعد ىذه ا٤بنقوالت كلها(ّ) ((كسوابقو كخّبه
ٍب بعد ذلك ندموا ، كٝبيعهم بْب أجر كأجرين، بعضهم كأخطأ األخركف فأصاب، فاجتهدكا

 .على ما حصل كجرل
، كصغائره اإلٍبأف أىل السنة كا١بماعة ال يعتقدكف أف الصحايب معصـو من كبائر : سادسا

ك٥بم من السوابق كالفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر ، بل ٘بوز عليهم الذنوب ُب ا١بملة
أك أتى ٕبسنات ، ٍب إذا كاف صدر من أحدىم ذنب فيكوف إما قد تاب منو، منهم إف صدر

أك ابتلي بببلء ، بشفاعتو كىم أحق الناس، أك بشفاعة ٧بمد ، أك غفر لو بسابقتو، ٛبحوه

                                                                                                                                                                      

ؿ ابن العريب قاؿ مركاف: أقيمي ىنا يا أـ ا٤بؤمنْب، كردم ىؤالء الرعاع، فإف اإلصبلح بْب الناس خّب من حجك. قا
علماؤنا رٞبة اهلل عليهم: إف عائشة رضي اهلل عنها نذرت عنها، نذرت ا٢بج قبل الفتنة، فلم تر التخل  عن نذرىا، 

كلو خرجت ُب تلك الثائرة لكاف ذلك صوابا ٥با. كأما خركجها إٔب حرب ا١بمل فما خرجت ٢برب، كلكن تعلق الناس 
عظيم الفتنة كهتارج الناس، كرجوا بركتها، كطمعوا ُب االستحياء منها إذا كقفت إٔب  ُّا، كشكوا إليها ما صاركا إليو من

ا٣بلق، كتنت ىي ذلك فخرجت مقتدية باهلل ُب قولو: " ال خّب ُب كثّب من ٪بواىم إال من أمر بصدقة أك معركؼ أك 
كاألمر  ٗصلحوا بينهما" ا٢بجرات: ، كقولو: " كإف طائفتاف من ا٤بؤمنْب اقتتلوا فأُُْإصبلح بْب الناس"  النساء: 

باإلصبلح ٨باطب بو ٝبيع الناس من ذكر كأنثى، حر أك عبد فلم يرد اهلل تعأب بسابق قضائو كنافذ حكمو أف يقع 
إصبلح، كلكن جرت مطاعنات كجراحات حٌب كاد يفُب الفريقاف، فعمد بعضهم إٔب ا١بمل فعرقبو، فلما سقط ا١بمل 

بكر عائشة رضي اهلل تعأب عنها، فاحتملها إٔب البصرة، كخرجت ُب ثبلثْب امرأة، قرهنن علي ١بنبو أدرؾ ٧بمد بن أيب 
ُّا حٌب أكصلوىا إٔب ا٤بدينة برة تقية ٦بتهدة، مصيبة مثابة فيما تأكلت، مأجورة فيما فعلت، إذ كل ٦بتهد ُب األحكاـ 

 .ُٖٕ/ُْالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  مصيب. 
 .ُٕٕ/ِ أعبلـ النببلء، الذىيب: سّب ( ُ)
الطرم،  تاريخ كا٤بلوؾ، كصلة الرسل تاريخ=  الطرم تاريخ، الطرم جعفر أبو يزيد بن جرير بن الطرم: ٧بمد ( ِ)

 .ْٕٔ/ْىػ،  ُّٕٖ - ِبّبكت، ط – الَباث دار: الناشر
 .ُِٗ/ُُابن كثّب: البداية كالنهاية،  ( ّ)
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فكي  باألمور الٍب ىم ٦بتهدكف ، نوب احملققةذفإذا كاف ىذا ُب ال، ُب الدنيا كفر بو عنو
ٍب إف القدر . كا٣بطأ مغفور، كإف أخطأكا فلهم أجر كاحد، أجرافإف أصابوا فلهم : فيها

ور ُب جنب فضائل القـو ك٧باسنهم من إٲباف مغف، الذم ينكر من فعل بعضهم قليل نادر
فالقـو ٥بم سوابق )) :-رٞبو اهلل-يقوؿ الذىيب . كجهاد كىجرة كنصرة كعلم نافع كعمل صاّب

، كلسنا ٩بن يغلو ُب أحد منهم، كعبادة ٩بحصة، كجهاد ٧باء، كأعماؿ مكفرة ٤با كقع بينهم
 .ُب الصحابةكىذا منهج اإلماـ ا٢بداد (ُ) ((كال ندعي فيهم العصمة

ك٩با ينبغي كيتأكد ك  اللساف عن كثرة ا٣بوض فيما شجر بْب )) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ
كمن أىوؿ . أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعده ككقع بينهم من ا٢بركب كالفًب

ٍب ما كقع بْب أمّب ، مقتل أمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو، ذلك كأعظمو إشكاال
ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو كبْب طلحة كالزبّب كعائشة أـ ا٤بؤمنْب رضي اهلل 

كبْب معاكية بن أيب سفياف ، كبْب أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب . عنهم يـو ا١بمل
فليلتمس ا٤بؤمن الشفيق على دينو ألصحاب . كعمرك بن العاص رضي اهلل عنهم بصفْب

كٰبملهم فيو على أٝبل احملامل البلئقة بفضلهم ، ذلك أحسن ا٤بخارج ُب أمثاؿرسوؿ اهلل 
فليكن ا٤بؤمن ا٤بتبع ٥بم بإحساف . ناءفإهنم رضي اهلل عنهم عدكؿ أخيار أم؛ كجبللة أقدارىم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       چ: على مثل ما كص  اهلل ُب قولو سبحانو

ٹ     پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 چ ٹ
(ِ)

، (ّ) ((إذا ذكر أصحايب فأمسكوا)) :كقد ركم عنو عليو الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ. 
كقاؿ عليو ، (ْ) ((بأيهم اقتديتم اىتديتم، أصحايب كالنجـو)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

 (ٓ) ((ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، خّب القركف قرين)) :الصبلة كالسبلـ

                                                           

 .َٓ/ُالذىيب: سّب أعبلـ النببلء،  ( ُ)
 َُ اآليةا٢بشر:  سورة( ِ)
 ٧بمد بن علي ٙبقيق  ،الرافضة على كالرد اإلمامة كتاب األصبهاين، اهلل عبد بن أٞبد نعيم أخرجو أبو نعيم: أبو( ّ)
 .ّٕٓـ، ص ُٕٖٗ - ىػ َُْٕ، ُا٤بنورة، ط كا٢بكم، ا٤بدينة العلـو مكتبة: ، الناشر، ناصر بن
 .َُٗٔ/ْ، ُُٔٔأخرجو اآلجرم: الشريعة، ، رقم ا٢بديث ( ْ)
 .ُُٕ/ ّ، ُِٓٔأخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ خّبكم قرين، رقم ا٢بديث ( ٓ)
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يهم فمن حفظِب ف، ُب أصحايب كأصهارم حفظوينا)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ، ديثا٢ب
 (ِ) ((اىػ (ُ) ((كمن ٚبلى اهلل عنو أكشك أف يأخذه حفظو اهلل ُب الدنيا كاآلخرة

على خطورة مطالعة الكتب الٍب تركم ا٣ببلؼ بْب الصحابة كاهنا توغر نبو اإلماـ ا٢بداد ك 
كقع  كينبغي لئلنساف أف ال يتعمق ُب مطالعة الكتب الٍب فيها ذكر ما)) :قاؿالصدكر ف

ٲبر عليو  كال بد ما، ألهنا توغر الصدكر، لسيدنا علي من ا٢بركب كا١بمل كصفْب كغّب ذلك
، كإف بلي العآب بذلك كاحتاج إٔب النظر فيما ذكر، القليل منها ُب شيء من الكتب

كسألونا عن أشياء ، الزيدية إٔب ىذه ا١بهة فيو حْب كصلتكإ٭با نظرنا ، فليتوسط كال ٲبعن
ككد اإلقامة ، قلناه حٌب إنو ماؿ إٔب ما، ككاف ُب السائل منهم إنصاؼ، فأجبناىم عنها

 (ّ) ((ككاف متجردا لؤلمر كالنهي، ة ٗبكافيككاف من الزيد، عندنا
 :عنهم رأي اإلمام الحداد فيمن حارب اإلمام علي وأبناءه رضي اهلل: رابعا

متصلة االستلهاـ ُب ( مدرسة حضرموت) ال شك أف ا٤بدرسة الٍب تعلم فيها اإلماـ ا٢بداد
ا٤بعركفة إٔب من سبق من خلفاء الديانة كٞبلة منهج السبلمة بسند  ٗببادئهاموقفها ا٤بعلن 

كموقفو يـو فتح مكة كقد ٛبكن من خصومو كأعدائو كامتلك رقاُّم   متصل إٔب رسوؿ 
فصار لدل أىل ىذا ا٤بنهج العإب سنة متبعة كىو ( ذىبوا فأنتم الطلقاءا) كلكنو قاؿ ٥بم 
فيها إجحاؼ آلؿ البيت رجاء  كالنظر فيما ٯبمع اهلل بو األمة كلو كاف، العفو عمن تلم

 چ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷چأبثواب اهلل ا٤بعر عنو ُب قولو تع
(ْ)  

 :كما قاؿ شاعرىم
 (ٓ) كموق  ا٤بختار يـو الطلقا  *** كاستلهموا موق  من قد سبق  

 :كذلك من خبلؿ بعد رسوؿ اهلل ، أكؿ من طبق األخذ ٗبنهج السبلمة كاإلماـ علي 

                                                           

 .ّٗٔ/ ُٕالكبّب،  أخرجو الطراين: ا٤بعجم (ُ)
 .ِِِا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص  ( ِ)
 .ِِٓ-ِِٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 َْاآلية الشورل: سورة ( ْ)
ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، منهج السبلمة الواعي ا٤بنقذ من طوفاف الوىن كالتداعي، الناشر مركز  ( ٓ)

 .ْٔـ، صََِٔ -ىػ ُِْٕ، ُ، ط-عدف–اإلبداع الثقاُب للدراسات كخدمة الَباث ا١بمهورية اليمنية 
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ابقْب أك نقد ٢بكمهم أك نقض لعرا عدـ اٚباذ أم موق  معلن من ا٣بلفاء الس: أكال
أحكامهم كشوراىم كىذا يعِب سبلمة منهج ا٣بلفاء كموافقتو ٤با كانوا عليو بل جند أبناءه 

 .ساعة حصاره لدفاع عن عثماف 
موقفو الواضح من غبلة الشيعة ا٤بفرطْب ُب ذاتو كمػا أثػر عنػو مػن حػرؽ أحػدىم كالتػرم : ثانيا

 .من آخرين
 و مػػن سػػلطة بػػِب أميػػة كعػػدـ ا٤بهادنػػة ُب شػػأف ٛبحكهػػم بقضػػية عثمػػافٙبديػػد موقفػػ: ثالثػػا

 .كإعذاره ٤بن كق  موقفا سلبيا منو ُب أياـ الفتنة
كعػػػدـ سػػػبهم أك تكفػػػّبىم أك  معاملتػػػو العادلػػػة مػػػع معارضػػػيو مػػػن أصػػػحاب رسػػػوؿ : رابعػػػا

صػػحاب كخاصػػة مواقفػػو مػػن األ، حػػٌب اليػػـو معػػاملتهم ٗبػػا يعػػاملهم بػػو مػػدعو احملبػػة لئلمػػاـ 
كبػو يتضػح الفػرؽ بػْب موقػ  األتبػاع كموقػ  ، األكابر كعائشة كطلحة كالزبّب رضي اهلل عنهم

 (ُ). من خبلؿ سنة ا٤بواق  لؤلئمة ال من خبلؿ مواق  األتباع. . ا٤بقتدل بو
اط كالتفريط فيما جنحوا إف اإلماـ ا٢بداد كبقية آؿ البيت ُب حضرموت ٱبالفوف أىل اإلفر 

 السب كالشتم كالوقيعة على من عاداىم فضبل عن صحابة رسوؿ اهللطبلؽ إليو من أ
إين ٓب )) كيتعففوف عن تناكؿ غّبىم باللعن كالسب الصريح كيتذكركف قوؿ ا٤بعلم األعظم 

كُّذا ا٤بوق  ٚبلصوا من عقدة الطبع الراغبة ُب االنتقاـ  (ِ) ((كإ٭با بعثت رٞبة، أبعث لعانا
 ( ّ) .كاستعاضوا ٗبا عند اهلل عز كجل الذم ينصر ا٤بظلـوكاخذ ا٢بق باليد كاللساف 

جر االجتهاد كقسم بغاة الفتنة إٔب قسمْب قسم ٦بتهد كلو أكاإلماـ ا٢بداد قسم أصحاب 
عمن حارب : -رٞبو اهلل -ئل اإلماـ ا٢بدادسبا٣بركج كليس ٥بم أجر االجتهاد فقاؿ حْب 
قتا٥بم  اعلم أف الذين باشر علي )): فأجاب؟ عليا كـر اهلل كجهو كنازعو من ا٤بسلمْب

 :بعد أف خرجوا عليو ثبلث طوائ ، بنفسو

                                                           

٤بشهور، الوثيقة، الناشر مركز اإلبداع الثقاُب للدراسات كخدمة الَبآث ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا ( ُ)
 .ُٓٗ-ُْٗـ، ص َُِّ-ىػ ُّْْ، ِط -عدف–ا١بمهورية اليمنية 

2
 .ََِٔ/ْ، ِٗٗٓ، رقم ا٢بديث باب النهي عن لعن الدكاب كغّبىا( أخرجو مسلم ُب صحيحو:  (

3
ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، سبلمة الدارين ُب دراسة مواق  السبطْب، الناشر مركز اإلبداع الثقاُب  ( (

 .ّٖ-ِٖـ، ص َُِّ-ىػ ُّْْ، ِط -عدف–للدراسات كخدمة الَبآث ا١بمهورية اليمنية 
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كأىل البصرة خرجوا ، (ُ)الزبّب كطلحة كعائشة رضي اهلل عنهم أٝبعْب، أىل ا١بمل: األكٔب
كلكنو ، قتلو كال أمر بقتلو كال رضيو كٓب يكن . عليو بعد أف بايعوه يطلبوف بدـ عثماف 

ُب ذلك ، ألمر رأل فيو صبلح الدين كاجتماع ا٤بسلمْب، قتلتو كٓب يسلمهمقبل البيعة من 
 .ا٢بْب فلم يفطن لو ا٣بارجوف عليو

كٓب يبايعوا عليا كخرجوا عليو ، أىل صفْب معاكية كعمرك بن العاص كأىل الشاـ: الثانية
 .يطلبوف بدـ عثماف

ٍب خرجوا عليو ينقموف ٙبكيم  تلوا معواكىم ا٣بوارج كقد بايعوه كق، أىل النهركاف: الثالثة
دعاىم إٔب أف أحدا من ىذه الطوائ  إال بعد  كما قاتل علي  ،ا٢بكمْب يـو صفْب

ككلهم بغاة عندنا كمنازعوف كخارجوف بغّب حق . األلفة كالدخوؿ ُب الطاعة فأبواك  االجتماع
ينازعو نعم من خرج منهم كلو ُب خركجو شبهة فأمره أخ  ٩بن خرج . صريح كصواب كاضح

                                                           

عب علينا جدا أف نصدر إف السيدة عائشة كمن خرج معها من كبار الصحابة قد أخطأكا ُب خركجهم كلكن يص( ُ)
كأما أـ ىذا ا٢بكم قبل أف تؤكؿ ا٢بوادث إٔب ما آلت إليو فلم تكن تتوقع حدكث قتاؿ أك سفك دماء . قاؿ ابن حـز 

ا٤بؤمنْب كالزبّب كطلحة رضي اهلل عنهم كمن كاف معهم فما أبطلوا قط إمامة علي كال طعنوا فيها كال ذكركا فيو جرحة 
ثوا إمامة أخرل كال جددكا بيعة لغّبه ىذا ما ال يقدر أف يدعيو أحد بوجو من الوجوه بل ٙبطو عن اإلمامة كال أحد

يقطع كل ذم علم على أف كل لك ٓب يكن فإذ ال شك ُب كل ىذا فقد صح صحة ضركرية ال إشكاؿ فيها أهنم ٓب 
بيعة غّب بيعتو ىذا ما ال يشك  ٲبضوا إٔب البصرة ٢برب علي كال خبلفا عليو كال نقضا لبيعتو كلو أرادكا ذلك ألحدثوا

فيو أحد كال ينكره أحد فصح أهنم إ٭با هنضوا إٔب البصرة لسد الفتق ا٢بادث ُب اإلسبلـ من قتل أمّب ا٤بؤمنْب عثماف 
رضي اهلل عنو تلما كبرىاف ذلك أهنم اجتمعوا كٓب يقتتلوا كال ٙباربوا فلما كاف الليل عرؼ قتلة عثماف إال أف االراغة 

 عليهم فبينوا عسكر طلحة كالزبّب كبذلوا السي  فيهم فدفع القـو عن أنفسهم ُب دعول حٌب خالطوا عسكر كالتدبّب
علي فدفع أىلو عن أنفسهم ككل طائفة تظن كال شك أف األخرل بدأ ُّا بالقتاؿ كاختلط األمر اختبلطا ٓب يقدر أحد 

كف من شن ا٢برب كأضر أمو فكلتا الطائفتْب مصيبة ُب على أكثر من الدفاع عن نفسو كالفسقة من قتلة عثماف ال يغَب 
غرضها كمقصدىا مدافعة عن نفسها كرجع الزبّب كترؾ ا٢برب ٕبا٥با كأتى طلحة سهم غاير كىو قائم ال يدرم حقيقة 
ذلك االختبلط فصادؼ جرحا ُب ساقو كاف أصابو يـو أحد بْب يدرم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فانصرؼ 

،  تو رضي اهلل عنو كقتل الزبّب رضي اهلل عنو بوادم السباع على أقل من يـو من البصرة فهكذا كاف األمركمات من كق
: أبو  كالنحل كاألىواء ا٤بلل ُب الفصل، القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أٞبد بن علي ٧بمد ابن حـز
 .ُِّ/ْالقاىرة،  – ا٣با٪بي مكتبة: ، الناشر
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ۈئ   چ. كاهلل أعلم بنياهتم كسرائرىم كسبلمتنا ُب السكوت عنهم. ُب األمر كيطلبو لنفسو

چۈئ  ېئ  ېئ
(ُ). 

. إهنم اجتهدكا فأخطأكا فلهم عذر: كقاؿ علماؤنا ُب شأف الزبّب كمن معو كمعاكية كمن معو
للصبلة ا٤بؤتْب كعلى كل حاؿ فغاية من خرج على اإلماـ ا٤برتضى من أىل التوحيد ا٤بقيمْب 

كليس ا٣بركج على األئمة عندنا  .كالعاصي عندنا ال ٯبوز لعنو بعينو (ِ)للزكاة أف يكوف عاصيا
كأف رٞبة اهلل تعأب ال تنالو ، كفرا بل ال ٯبوز عندنا لعن أحد إال إذا علمنا أنو مات كافرا

العاصْب كٯبوز عندنا لعن ، كمع ذلك فبل فضيلة ُب لعن من ىذا كصفو، ؿ كإبليسإب
 .كالفاسقْب كالظا٤بْب عموما

كأما ا٢بسن كا٢بسْب رضي اهلل عنهما فهما أماما حق قد استجمعت فيهما شرائط اإلمامة 
فأما ا٢بسن فبايعو أىل ا٢بل كالعقد ٩بن كاف ُب طاعة اإلماـ علي  .ككملت أىليتهما ٥با
 .كذلك بعد مقتلو
كسار ىو إليو ٔبموع أىل العراؽ فحْب ، وعاكية ٔبموع أىل الشاـ يقصد حربفلما سار إليو م
 نظر ا٢بسن نظر الرٞبة كالشفقة على األمة ليتم اهلل تعأب لو ما قاؿ جده، تقارب الفريقاف

 (ّ) ((إف ابِب ىذا سيد كإين أرجو أف يصلح اهلل بو بْب فئتْب عظيمتْب من ا٤بسلمْب)) :فيو
. على أف يكوف لو األمر من بعده ُب شرائط اشَبطها (ْ)فعند ذلك خلع نفسو كبايع ٤بعاكية

فبايعو الناس طوعا ، فمات رضي اهلل تعأب عنو قبل معاكية فجعل األمر معاكية إٔب كلده يزيد

                                                           

 ُّْ اآليةالبقرة:  سورة (ُ)
 .الفتنة ٩بن اندسوا بينهم ىم العصاة أصحابف الصحابة الذين خرجوا ليسوا عصاة كلكن أ كا٤بقصود ((ِ
قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم للحسن بن علي رضي اهلل أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ كلعل اهلل، باب ( ّ)

 .ُٖٔ/ّ، َِْٕ( رقم ا٢بديث ابِب ىذا سيد، كلعل اهلل أف يصلح بو بْب فئتْب عظيمتْب)عنهما: 
لػيس جبنػػا كال خوفػا كال أف غػػّبه احػق بػػو منػو كلكنػػو ابتغػػاء مػا عنػػد اهلل كحقػن دمػػاء األمػة كىنػػا ملحػظ ىػػاـ بإهنػػاء ( ْ)

ُب خطبة التنازؿ ُب قولو ) أيهػا النػاس إف اهلل ىػداكم  معركة الصراع فيما بْب ا٤بسلمْب كىو ما قصده اإلماـ ا٢بسن 
بأكلنػا كحقػن دمػاءكم بآخرنػا، كإف معاكيػة نػازعِب أمػرا أنػا أحػػق بػو كإين تركتػو حقنػا لػدماء ا٤بسػلمْب كطلبػا ٤بػا عنػػد اهلل ( 

بّبكت،  – الفكر دار :أسد الغابة، الناشر، األثّب ابن الدين عز، ٧بمد الكـر أيب بن علي ا٢بسن أخرجو ابن األثّب: أبو
.( كُّذا ا٤بوق  حفظت دمػاء ا٤بسػلمْب مػن اإلىػدار ُب سػبيل ا٤بلػك كىػذا ِْٗ/ُـ، ُٖٗٗ - ىػَُْٗ: النشر عاـ

 ا٤بوق  قائم على دراسة النصوص كليس على اندفاع احملبْب كال ضغوط ا٤ببغضْب ا٤بنازعْب .
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ّب إليهم ليملكوه سأف يبايع فعند ذلك كتب إليو أىل العراؽ أف ي ككرىا كأىب ا٢بسْب 
 .كسار يقصد العراؽفأجاُّم رضي اهلل تعأب عنو إٔب ذلك ، عليهم

عبيداهلل بن زياد ٰبثو على حرب ا٢بسْب رضي اهلل تعأب عنو : فكتب يزيد إٔب عاملو ُّا
كدخلوا ُب طاعتو ، كالوقيعة بو فقاـ بذلك ككافقو أىل العراؽ عليو بعد أف بايعوا ا٢بسْب
 .(ُ)بزعمهم فقتل ىنالك شهيدا ُب طائفة من أىل بيتو رضواف اهلل عليهم

عندنا من الفاسقْب ا٤بارقْب عاملهم اهلل : لو كالذم أمر بقتلو كالذم أعاف على ذلككالذم قت
 (ِ) ((أىػ. بعدلو أٝبعْب

حسن ا٤بخارج لشرؼ كأنو صحايب كالتمس لو أ كمنهج اإلماـ ا٢بداد الَبضي على معاكية 
يرل بلعنو الصحبة كأما يزيد ابنو ففاسق كال حرمة لو كمع فسقو إال أف اإلماـ ا٢بداد ال 

 .كافر بأنو ال ٯبوز لعنوالغّب هج ُب التعامل مع ا٢باكم الفاسق ككضع من
. كليس يزيد عندنا ٗبنزلة معاكية فإف معاكية رضي اهلل عنو صحايب)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ

فيزيد فاسق ببل شك ألنو كاف يَبؾ الصبلة ، كليس يَبؾ الفرائض كينتهك احملاـر مثل يزيد
 (ّ) ((كحسابو على اهلل تعأب، رب ا٣بمركيزين كيشكيقتل النفس 

كىو صحايب عهد إٔب ابنو با٣ببلفة ففعل ىذه ، أٓب يكن معاكيةكانظر إٔب ا٢بداد حْب سئل 
فإف ، إين تفرست فيو خّبا: إف معاكية ٤با عهد لو ُّا قاؿ: إنو قيل)) :قاؿف، ا٤بنكرات

كأنا أسأؿ اهلل أف ال ، ٧ببة الوالد لولده، صدقت فراسٍب فيو فذاؾ كإال فتلك من ٧ببة الطبع
                                                           

أمسك يا معاذ كأحص " ، رسوؿ اهلل قاؿ معاذ بن جبل قاؿ:  ٗبقتل ا٢بسْب كما جاء عن كقد اخر النيب ( ُ)
نعي إٕب حسْب، كأتيت بَببتو، »ٍب ذرفت عيناه فقاؿ: « يزيد، ال يبارؾ اهلل ُب يزيد»قاؿ: فلما بلغت ٟبسة قاؿ: 

كسلط  كأخرت بقاتلو، كالذم نفسي بيده ال يقتل بْب تهراين قـو ال ٲبنعوه إال خال  اهلل بْب صدكرىم كقلوُّم،
.قاؿ ا٤بفكر ابوبكر ا٤بشهور كىذا ا٢بديث ّٖ/َِ( أخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب، عليهم شرارىم، كألبسهم شيعا

بْب ٚباذؿ احملبْب كبغض  ذـ للذين بايعوه كأخرجوه ٍب أسلموه إٔب العدك كٓب ٲبنعوه، كفيو إشارة لنتيجة مقتل ا٢بسْب 
ر فيما بينهم كال شيء غّب ذلك إٔب أف يقضي اهلل امرا كاف مفعوال، كىذا ما ا٤ببغضْب كما يَبتب على فعلهم من دما

حل بالقـو من ا٤ببغضْب كمن احملبْب ا٤بتخاذلْب من ذلك اليـو حٌب مرحلتنا ا٤بعاصرة كمثل ىذا النص درس ٤بن ألقى 
لبيت كما يفيد ا٢بديث كال آلؿ ا السمع كىو شهيد كالصراع كما ىو ُب النص عقوبة كليس نصرة لئلماـ ا٢بسْب 

ظر ا٤بشهور: ابوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، األسس كا٤بنطلقات ُب ٙبليل كتفصيل غوامض فقو الشري  . ان
 .ُٖٗـ، صَُِِىػ ُّّْ، ِط –عدف –التحوالت، الناشر مركز اإلبدع الثقاُب، اليمن 

 . َُِينظر ا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص( ِ)
 .ُُِا٤برجع السابق، ص (ّ) 



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

350 

 ذبح، ات مقتوال قتلة قبيحةٓب تطل مدتو كم، فلما باف على خبلؼ ما تنو فيو، يطيل بقاه
قلت كىذا الكبلـ  (ُ) ((كأكثر ُب ذلك -كىدـ الكعبة ، لقتل ابن الزبّب، ٤با أرسل إٔب ا٢برمْب

كاضحة على صحة كسبلمة منهج اإلماـ ا٢بداد كمدرستو الٍب تقرر مبدأ  لةيعطينا دال
كىذا منهجهم كمن يقل ٖببلفو فقد ضل كخال  ، سبلمتها من الدـ كسبلمتها من الذـ

ينبغي لئلنساف أف ينطوم باطنو ُب أصحاب النيب صلى )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿك ، ا١بماعة
 يصّب من حٌب، كال يسيء تنو فيهم، الظن ُّماهلل عليو ك آلو كسلم على احملبة كحسن 

كابن ، كأما يزيد. من بعدىم يقولوف ربنا اغفر لنا كإلخواننا الذين سبقونا باإلٲباف اءك االذين ج
كىذه األشياء  ، ك٫بوىم فبل ٥بم حرمة اإلسبلـ كال ىم بشيء حٌب يذكركا، كا٢بجاج، زياد

 (ِ) ((ٓب يكن فيو مسكة دينال سيما إذا ، كاف أحسن،  كلما اجتنبها اإلنساف
 حسن ا٤بخارج للصحايب عبداهلل بن عمرك بن العاص كما ٪بد اإلماـ ا٢بداد يلتمس أ  

 :اإلماـ ا٢بداد  قاؿ كيذكر فضلو كحسن صحبتو كسبب خركجو ُب جيش معاكية 
كقد ٠بعنا فيما ٠بعنا عن عبداهلل بن عمرك بن العاص إنو حفظ من رسوؿ اهلل صلى اهلل )

أال قاتلت مع : ( عبداهلل بن عمرك بن العاص) أمعليو ك آلو كسلم أل  مثل ٤با قيل لو 
، فتأكلو ُب ىذا، (ّ)ال تفارؽ أباؾ : إذ قاؿ ٕب، امتثلت أمر رسوؿ : قاؿ؟ ، علي 

إنو تقتلو الفئة إذ كل من الفريقْب معو علم من النيب ، بعد قتل عماركلكن باف ٥بم األمر 
إال ، كعند ذلك جبنوا كاستحيوا، الباغية  حٌب إف معاكية رجع يعتذر من سيدنا علي 

، فينبغي ٤بن أراد اإلقداـ على أمر خطر، نفعكما ، كعمرك يشجعو، بقي معاكية يشجع عمرا
أك يَبكو من أكؿ  ٓب تطعو نفسو على تركو إذا تبْب خطؤه كخصوصا إذا، أف يتحقق األمر أكال

 (ْ) ( (األمر احتياطا

                                                           

 .ِٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ّٗ-ِٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  (ِ)
عن حنظلة بن خويلد العنرم  قاؿ: بينما أنا عند معاكية، إذ جاءه رجبلف ٱبتصماف ( كما جاء ُب مسند أٞبد  ( ّ

ُب رأس عمار، يقوؿ: كل كاحد منهما أنا قتلتو، فقاؿ عبد اهلل بن عمرك: ليطب بو أحدكما نفسا لصاحبو، فإين 
 أيب شكاين إٔب رسوؿ اهلل  ، قاؿ معاكية: فما بالك معنا؟ قاؿ: إف(تقتلو الفئة الباغية )يقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

 .ٔٗ/ُُ، ّٖٓٔ. رقم ا٢بديث فقاؿ: أطع أباؾ ما داـ حيا، كال تعصو  فأنا معكم كلست أقاتل 
 .ُُٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
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 :من الخالفةمنهج اإلمام الحداد في الخالفة ورأيو في مواقف اإلمام علي : خامسا
كىي توٕب تدبّب أمور ا٤بسلمْب ٕبيث يكوف ىو ، كمسؤكلية عظيمة، ا٣ببلفة منصب كبّب

 .ألف أمور الناس ال تقـو إال ُّا؛ كفاية  كىي فرض، ا٤بسؤكؿ األكؿ ُب ذلك
 :كٙبصل ا٣ببلفة بواحد من أمور ثبلثة

كما ُب خبلفة عمر بن ا٣بطاب فإهنا بنص من أيب ،  النص عليو من ا٣بليفة السابق: األكؿ
 .بكر
اجتماع أىل ا٢بل كالعقد سواء كانوا معينْب من ا٣بليفة السابق كما ُب خبلفة عثماف : الثاين
 ، فإهنا باجتماع من أىل ا٢بل كالعقد ا٤بعينْب من قبل عمر بن ا٣بطاب ، أـ غّب

 .ككما ُب خبلفة علي، على أحد األقواؿ معينْب كما ُب خبلفة أيب بكر 
 عبد ا٤بلك بن مركاف حْب قتل ابن الزبّببِب أمية ك القهر كالغلبة كما ُب خبلفة : الثالث

 .كٛبت ا٣ببلفة لو
ككاف بشّب ، كنا قعودا ُب ا٤بسجد مع رسوؿ اهلل : قاؿ، بن بشّبعن النعماف جاء 

يا بشّب بن سعد أٙبفظ حديث رسوؿ : فقاؿ، فجاء أبو ثعلبة ا٣بشِب، رجبل يك  حديثو
، فجلس أبو ثعلبة، أنا أحفظ خطبتو: فقاؿ حذيفة؟ ُب األمراء، اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ٍب يرفعها إذا شاء ، النبوة فيكم ما شاء اهلل أف تكوفتكوف )): قاؿ رسوؿ اهلل: فقاؿ حذيفة
ٍب يرفعها إذا ، فتكوف ما شاء اهلل أف تكوف، ٍب تكوف خبلفة على منهاج النبوة، أف يرفعها

ٍب يرفعها إذا شاء ، فيكوف ما شاء اهلل أف يكوف، ٍب تكوف ملكا عاضا، شاء اهلل أف يرفعها
، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ما شاء اهلل أف تكوففتكوف ، ٍب تكوف ملكا جرية، أف يرفعها

، فلما قاـ عمر بن عبد العزيز: قاؿ حبيب، ٍب تكوف خبلفة على منهاج نبوة  ٍب سكت
: فقلت لو، فكتبت إليو ُّذا ا٢بديث أذكره إياه، ككاف يزيد بن النعماف بن بشّب ُب صحابتو

فأدخل كتايب على ، ا٤بلك العاض كا١بريةبعد ، يعِب عمر، إين أرجو أف يكوف أمّب ا٤بؤمنْب
كُّذا ا٢بديث نستطيع أف نقوؿ أف خبلفة منهاج  (ُ) ((عمر بن عبد العزيز فسر بو كأعجبو
كأكؿ لبنة من لبنات البناء ٤برحلة ا٣ببلفة الراشدة   النبوة تبدأ ٖببلفة أبوبكر الصديق 

ا٤بدعومة بالنص الشرعي كمواق  الصحابة كاآلؿ الكراـ رضي اهلل عنهم ا٤بثبتة النتقاؿ األمانة 

                                                           

 .ّٓٓ/َّ، َُْٖٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ُ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

352 

 باالجتهاد( سبلمة ا٣بلفاء) من مرحلة الرسالة إٔب مرحلة ا٣ببلفة بشركطها ا٤بعترة كىي
م خبلؿ مرحلة الرسالة كبسبلمة ا٤برحلة أم مرحلة ا٤بشركع كبالصحبة احملصنة بالنص النبو 

  (ُ) .كمواق  الصحابة كإٝباعهم رضي اهلل عنهم أيضاا٣ببلفة ذاهتا بالنص 
فكانت ىذه ا٤بدة  (ِ)  ((ا٣ببلفة بعدم ثبلثوف سنة)) :قاؿ)) :فيو يقوؿ اإلماـ ا٢بداد ك 

مضافا إليها األياـ الٍب استخل  فيها ا٢بسن بن علي سبط رسوؿ ، ىي مدة ا٣بلفاء األربعة
إٔب أف فتمت ُّا الثبلثوف سنة من حْب توُب رسوؿ اهلل ؛ كىي ٫بو من ستة أشهراهلل 

، كبايع حْب رأل ما رألصاّب ا٢بسن بن علي رضي اهلل عنهما معاكية بن أيب سفياف 
حيث قاؿ ؛ ُب حقود بو جده رسوؿ اهلل كًب فيو رضي اهلل عنو ما كع، كأبصر الذم أبصر
كلعل اهلل أف يصلح بو بْب فئتْب عظيمتْب من ، إف ابِب ىذا سيد)) :عليو الصبلة كالسبلـ

كانت ،  رضي اهلل عنو، فإف أبا بكر)) :-رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ ابن كثّب  (ْ) ((أىػ (ّ)ا٤بسلمْب
خبلفة عمر عشر سنْب كستة أشهر كأربعة ككانت ، خبلفتو سنتْب كأربعة أشهر إال عشر لياؿ

ككانت خبلفة علي بن أيب طالب ، عشر يوما عشرة سنة إال اثِب كخبلفة عثماف اثنٍب، أياـ
، كتكميل الثبلثْب ٖببلفة ا٢بسن بن علي ٫بوا من ستة أشهر: قلت. ٟبس سنْب إال شهرين

با٣ببلفة من   قلت كقد تنازؿ ا٢بسن  (ٓ) ((حٌب نزؿ عنها ٤بعاكية عاـ أربعْب من ا٥بجرة
فعصم اهلل بو دماء ا٤بسلمْب من اإلىدار ُب سبيل ا٤بلك كحفظ   أجل سبلمة أمة جده 

بو شرؼ الرجولة كالعلم كا٤بّباث النبوم كرأل أنو ال ٯبتمع فيهم شرؼ النبوة كا٣ببلفة كما 
أباؾ استشرؼ ٥بذا األمر يا أخي إف )) :أنو ٤با احتضر قاؿ ألخيو ا٢بسْبجاء ُب كصيتو 

ٍب استشرؼ لو فصرؼ عنو إٔب عمر ٍب ٓب ، فصرفو اهلل عنو ككليو أبو بكر رضي اهلل عنو
فصرؼ عنو إٔب عثماف فلما قتل عثماف بويع ٍب نزع حٌب ، يشك كقت الشورل أنو ال يعدكه

                                                           

 .ُُٕا٤بشهور: األسس كا٤بنطلقات، ص ( ُ)
 .َِٖ/ ٗ، ِّٖٖمسنده، رقم ا٢بديث أخرجو البزار ُب ( ِ)
 ( من ىذه الرسالة .ّْٓسبق ٚبرٯبو:  من ) ص  (ّ)
 .ُِٖا٢بداد: الدعوة التامة، ص ( ْ)
 .ُّٓ/ٗابن كثّب: البداية كالنهاية آلبن كثّب،  ( ٓ)
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كُّذا (ُ) ((كإين كاهلل ما أرل أف ٯبمع اهلل فينا النبوة كا٣ببلفة، جرد السي  فما صفت لو
أنا أكؿ )) ٤با كٕب بعد انقضاء الثبلثْب التنازؿ تبدأ مرحلة ا٤بلك العضوض كقد قاؿ معاكية 

خبلفة )) :كيؤكد اإلماـ ا٢بداد على اإلٝباع ٤برحلة ا٣ببلفة الراشدة فيقوؿ (ِ) ((ا٤بلوؾ
كأما عمر ، أما أبوبكر فباإلٝباع عليو، ا٣بلفاء بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك آلو كسلم

كأما سيدنا علي رضي اهلل ، بعد الشورل، كأما عثماف فباإلٝباع عليو، فبالوصية من أيب بكر
كأما معاكية فبتسليم ا٢بسن بن علي لو ، عنو فبمبايعة أىل بدر كا٤بهاجرين كاألنصار

أم سول عمر بن عبدالعزيز فإنو ، كغّبىم إ٭با ىو بالسي  كالظلم كالتعدم، كمبايعتو
اإلماـ  كقاؿ (ّ) ((كرجوعها إليو بعد من كاف قبلو من أىل بيتو، كا٤ببايعة لو، عليو عباالجتما 
يطوؿ ، كسّب ا٣بلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ُب أمثاؿ ذلك معركفة كمنتشرة)) :ا٢بداد 

أيب بكر : ذكرىا كلكنو ٓب يتم ذلك كيثبت على كجهو كما ٯبب كينبغي إال للخلفاء األربعة
ككانت مدة ، كعلي ا٤برتضى رضواف اهلل عليهم، كعثماف الشهيد، كعمر الفاركؽ، الصديق

ٍب يكوف ، إف ىذا األمر بدأ نبوة كرٞبة)) :خبلفتهم ىي ا٤بدة الٍب قاؿ فيها رسوؿ اهلل
كما جعل اإلماـ ا٢بداد ترتيب (ٓ) ((ا٢بديث (ْ) ((خبلفة كرٞبة ٍب يكوف ملكا عضوضا

ا٣بلفاء األربعة من مستلزمات العقيدة اإلسبلمية الٍب ٯبب على كل مسلم أف يؤمن ُّا فقاؿ 
كأهنم عدكؿ أخيار ، كترتيبهمكأف يعتقد فضل أصحاب رسوؿ اهلل ُب عقيدتو ا١بامعة 

أبوبكر : اهلل كأف ا٣بليفة ا٢بق بعد رسوؿ، وز سبهم كال القدح ُب أحد منهمال ٯب، أمناء
قلت  (ٔ) ((ٍب علي ا٤برتضى رضي اهلل عنهم، ٍب عثماف الشهيد، ٍب عمر الفاركؽ، الصديق

أف فضل ا٣بلفاء على بقية )) :كاختل  العلماء ُب مسألة االعتقاد قاؿ ابن أيب زيد القّبكاين
  -رٞبو اهلل-كقاؿ األجهورم، الصحابة ٩با ٯبب اعتقاده تبعا لشيخو اللقاين ُب شرح جوىرتو

                                                           

 ا٤بدينة تاريخ ُب اللطيفة التحفة، السخاكم الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين أخرجو السخاكم:  مشس( ُ)
 .ِِٖ/ُـ، ُّٗٗ/ىػُُْْ ُلبناف، ط– العلميو، بّبكت الكتب: الشريفة، الناشر

 .َُْ/ُالقّبكاين: الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين،  ( ِ)
 .ُٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
 ( عضوضا: شديدا؛ أم يصيب الرعية فيو عس  كتلم. كأهنم يعضوف فيو عضاْ)
 الزىّبم،  أمْب ٠بّب: ٙبقيق، الفًب ا٤بركزم، كتاب ٞباد بن نعيم اهلل عبد خرجو نعيم ابن ٞباد: أبوأ( ٓ)

 .ٖٗ/ُ، ِّْىػ، رقم ا٢بديث ُُِْ، ُالقاىرة، ط – التوحيد مكتبة: الناشر
 .ُْٗا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ٔ)
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، التفضيل الواقع بْب الصحابة ليس ٩با ٯبب على ا٤بكل  اكتسابو كاعتقاده كما قد يتوىم
نعم لو خطرت بالباؿ أك ٙبدث فيها ، بل لو غفل عن ىذه ا٤بسألة مطلقا ٓب يقدح ُب دينو

كإف قيل ، باللساف كجب اإلنصاؼ كتوفية كل ذم حق حقو كلو جحد التفضيل ال يكفر
ف مسالة األفضلية ال مطمع فيها ُب أكاعلم  قلت(ُ) (( القوؿ بأنو تِبنظرا إٔب بأنو قطعي
ُب  اختلفتاألمة كعلماء  كليست مسألة يتعلق ُّا عمل فيكتفي فيها بالظن، ا١بـز كاليقْب

لكن ، ككبل لو من األدلة كالراىْب، كمنهم من توق  ُب ذلك، ا٤بفاضلة بْب الصحابة
قدـ من قدمهم اإلماـ علي ف أستطيع أكال أ، ترتيبهم ُب ا٣ببلفة ا١بمهور على تفضيلهم على

٤با سألو ابنو ا٢بسن)) :قاؿذلك حْب سئل كقد استدؿ اإلماـ ا٢بداد ب
أٲبا أفضل : (ِ)

إ٭با : فقاؿ؟ ، ٍب أنت: فقلت: قاؿ، عمر: قاؿ، فعمر: قاؿ، أبوبكر: قاؿ؟ ، أنت أك أبوبكر
كقاؿ اإلماـ (ّ) ((ىو أفضل مِب: ُب عثماف خوفا أف يقوؿكٓب أقل لو ، أنا رجل من ا٤بسلمْب

 :ا٢بداد 
ىشى ػػػػػػػػػبلـً كىالقى ػػػػػػػػػػػػػسٍ ***أىًئمَّةي الدَّيىن أىصىحابي السَّواًبق ُب اإًل           

 رً ػػػػػػػػػػػػػكيوًر كىٍاألثى ػػػػػػدىـً ا٤ب
يًق اٍلعيبلى الشىًهرً ػػفيو عىلى الصًٍّدؽ صً  ***ًبًو ػػػػػغىاًر صىاحً ػػػػػػػػػػػعىًتيًق أىنًيًس الػػػػػػػػػًمٍثلي ال            دَّ

 مىرً ػػػػػػػػػػػػػػػاهلل ًمٍن عي ػػػػػػػػػػػػعىٍدؿى يػػػػػػػػػػػػسافى كىالػػػػػػػح***وىل ٍاإًل ػػػػػػػاين التَّإب البػىرٍّ التًَّقيٍّ حى ػػػػػى كىالث          
ينى ػػػػػػػػػػػػػػػػقي  ***عى اٍلػ ػػػػػعىفىافى ًذم الن ورىيًن مىٍن ٝبىى  كىإبنً           

 عيسىرً ػػػػػػػػػػػػػفىق البىذَّاؿ ُب الػػػػػػػػػػػػػرآفى كىا٤ب
يصىطىفى الطي طىًْب صٍنوا النىيب ػػػػػػػػػسٍّبً  ***عا٤بًْب أىيب الػ ػػػػػػػػػػػػاًء اٍلػػػػى ػػػػػػػػًّب ًنسػػػػػػكزىكًج خى          

هيرً ػػػػػا٤ب
(ْ) 

أخذت مأخذا جدليا كاسعا ُب حياتنا ا٤بعاصرة أكثر ٩با كاف فقضية ا٣ببلفة بعد رسوؿ اهلل 
حشد كل فريق أدلتو كثوابت حججو كُّذه ا٢بجج ، عليو األمر ساعة القرار ُب العهد األكؿ

                                                           

 .َُْ/ُالقّبكاين: الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين،  ( ُ)
عن ٧بمد ابن ليس اإلماـ ا٢بسن الذم سأؿ أباه كإ٭با أخوه ٧بمد ابن ا٢بنفية كما جاء ُب صحيح البخارم ( ِ)

: ٍب من؟ قاؿ: ، قلت«أبو بكر»ا٢بنفية، قاؿ: قلت أليب أم الناس خّب بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ قاؿ: 
باب قوؿ النيب صلى اهلل « ما أنا إال رجل من ا٤بسلمْب»، كخشيت أف يقوؿ عثماف، قلت: ٍب أنت؟ قاؿ: «ٍب عمر»

 .ٕ/ٓ، ُّٕٔ، رقم ا٢بديث «لو كنت متخذا خليبل»عليو كسلم: 
 .َّٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
، ص ( ْ)  .ُِّا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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منحى اإلفراط ضد كاألدلة كصل ا٤بسلموف إٔب ١بة الصراع الطائفي ا٥باتك كخاصة عند 
 (ُ) منحى التفريط

 :من الخالفة رأي اإلمام الحداد في مواقف اإلمام علي بن أبي طالب: سادسا
أكؿ من طبق مفهـو األخذ ٗبنهج السبلمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  إف اإلماـ علي 

ُب ا٣ببلفة بالوصية أك بغّبىا  كآلو كسلم فلو اعترنا قوؿ القائلْب باألحقية لئلماـ علي 
فاألمر يقتضي من اإلماـ أف ال يقبل األدىن ُب األمر الشرعي الواجب بل عليو ا٤بقاتلة حٌب 

ألٮبية ا٤برحلة ذاهتا فانتقاؿ سلطة اإلسبلـ ، أك أف ٲبوت ُب سبيل ذلك، يرجع القرار إٔب أىلو
كاألماف لى قاعدة من السبلمة من عهد الرسالة إٔب عهد ا٣ببلفة الراشدة ٯبب أف تنتقل ع

  أف اإلماـ علي ف سبلمة ا٣ببلفة الراشدة ىي سبلمة اإلسبلـ كلو ك٥بذا ٪بدكا٢بق ا٤بطلق أل
حد خلفاء منهج السبلمة يوق  العمل بالنصوص الٍب يتخرص ُّا اآلخركف كيضع سيفو أ

اعترنا موقفو  اذنان صاغية إذيوفهم كيصمت عندما ال ٯبد للقوؿ أحيث كضع ا٤بسلموف س
يد ها كيرجع بعد ذلك لوضع يديو ُب من البيعة حٌب موت سيدتنا فاطمة رضي اهلل عن

النبوم كىكذا ُب ا٤بتسلسل ا٣بليفة أيب بكر كيصبح مستشارا كقاضيا كإماـ ا٤برحلة ُب العلم 
رضي اهلل عنو  سائر مرحلة ا٣ببلفة من أيب بكر إٔب عمر إٔب عثماف حٌب جاء عهد خبلفتو

تباع بصرؼ النظر عن إٔب جانب ا٣بلفاء الثبلثة منهج ا مواقفو الٍب كقفها أرضاه كُّذا تعدك 
النصوص الٍب أكق  العمل ُّا ك٘باكز ا٤بطالبة ُّا فيها إف كانت ىناؾ نصوص معينة ٛبسك 

ك٥بذا فمنهج ، ُّا أشياعو ككفركا ُّا صا٢بي األمة ك٘باكزكا مواق  اإلماـ ُب موافقتو كمواقفو
بلمة الصحيح أف نأخذ ٗبواق  اإلماـ ذاتو كننشر ُب ا٤برحلة السبلـ كنشارؾ ُب صنعو  الس

كشارؾ ُب صنعو على عهد أيب بكر كعمر كعثماف رضي اهلل  كما أخذ بو اإلماـ علي
بل ككاف لو مع الثبلثة رضي اهلل عنهم أٝبعْب أعظم ا٤بواق  ُب التماسك كا٣بدمة ، عنهم

كُّذا ا٤بنهج تعامل اإلماـ ا٢بداد كذلك   (ِ). بلمة ُب األمة أٝبعْبا٤بشَبكة كبناء منهج الس
 :فقاؿ اإلماـ ا٢بداد  ألم شيء قىدٍَّمتيم عىلىى أبيكم علي بن أيب طالب غّبىهحْب سئل 

                                                           

(  ا٤بشهور: ابوبكر بن علي ا٤بشهور، الصديق األكر كاإلماـ األبر علي ابن أيب طالب، الناشر مركز اإلبدع الثقاُب، ( ُ
 .ْٓـ، ص َُِْ-ىػ ُّْٓ، ُط –عدف –اليمن 
 .ْٗ-ْٖا٤بشهور: منهج السبلمة الواعي، ص  ( ِ)
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فقدمناه ٫بن أيضان كفضلناه لتقدٲبو لو كتفضيلو ، ىو الذم قدـ غّبه كفىضَّلو على نفسو)) 
فإذا فعل ، إنا لسنا مثلو ُب قوتو كشجاعتو كصولتو: فقلنا، ذلك تقيةإ٭با : فقالوا، بو اقتداء

تسعنا ٫بن ، فالتقية الٍب كسعتو ىو، فمن أقول منو أك مثلو ُب الشجاعة كالقوة، ذلك للتقية
 (ُ) ((أيضان 
كمن ، ٫بىٍو مائة رجل، الذين بايعوا سيدنا عليًّا من أىل ا٢بديبية)) :اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ

ًسوىل رجلْب ، كأحد كا٤بهاجركف كاألنصار كٓب يػىتىخل  عن بيعتو من األنصارأىل بدر 
فرٗبا ، إ٭با مرادنا من ًذٍكر ذلك لًيىكيوف ُب بالكم: كأكثػىرى ُب ذلك ٍب قاؿ، أحدٮبا كاف صغّبان 

فبل تػيٍنكركهنا كتػىٍبقوف حسنْب الظَّن بأصحاب ، تسمعوف فيما يأٌب بأشياء من ىذا القبيل
نيوصيكم بذلك  ، فاهلل اهلل ٕبسن الظن بالصحابة، لَّى اهلل عليو ك آلو كسلَّمرسوؿ اهلل ص

كما كاف لنا مطالعة ُب ذلك إال ٤با كىصىلوا الزيدية إٔب ، استوصوا ٕبسن الظن فيهم، كثّبان 
ك٤با علم عبداهلل بن عمر ًبقىٍتل ، فطالعنا ًبقىٍدر ما ٫بتاج إليو، احتجنا إٔب ا٤بطالعة فيها، ا١بهة
أما كاهلل لو حدثكم أبو : ٍب قاؿ، حٌب خرج الكحل من عيونو مع الدموع، ٢بسْب بىكىىا

رٍّبوف بيت ربكم لكذَّبتموه، بأنكم ستقتلوف ابن نبيكم، ىريرة ، كقلتم ما صىدىؽ أبو ىريرة، كٚبي
كاإلماـ ا٢بداد يرل أف ا٣ببلفة للحكم انتقلت من بِب ىاشم  (ِ) ((كىا أنتم فػىعىلتم ذلك

لو أف ا٣ببلفة صارت بعد عثماف أك بعد معاكية إٔب )) :قاؿ٢بكمة أرادىا اهلل كىي كما 
كلكن هلل تعأب ُب ، لكاف ٓب يػىٍبق لغّبىم ٦بد كال فىٍضل، كٓب تىصر إٔب بِب أمية، بىِب ىاشم
كلوال ذلك لكاف ٨بتصان ، يػىتىشىارؾ عباده ُب الفىٍضل كاَّد كىو سيٍبحانو ٰبٌب أف، ذلك ميرىاد

كعىدَّد ، ألف فيهم النبوة كالرٍّسالة كفيهم ا٢بىسىب، ُّم كمقصيوران عليهم كليس لًغىٍّبىم منو شيء
ك٥بذا ال ٚبلوا قبيلة من ، كلكن اهلل أراد ذلك ليتفرؽ ُب ٝبيع قبائل العرب: ٍب قاؿ، أشياء

 (ّ) ((ليسَب ذلك ما فيهم من ا٤بذمـو، كلىٍو خصلة كاحدة، أك قلَّت كثرت،  مناقب كفضائل
 :رضي اهلل عنهم والتعامل معهم( من ىم آل البيت) فيمنهج اإلمام الحداد : سابعا

 تذكر أف النيب ، حدثِب من ٠بع أـ سلمة: قاؿ، عىٍن عطاء بن أيب رباحأخرج اإلماـ أٞبد 
ادعي زكجك : فقاؿ ٥با، فدخلت ُّا عليو، فيها خزيرة، فأتتو فاطمة برمة، كاف ُب بيتها

                                                           

 .ِِٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ْٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 . ّٗ/ ِا٤برجع السابق:  (ّ)
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فجلسوا يأكلوف من تلك ، فدخلوا عليو، كا٢بسن، كا٢بسْب، فجاء علي: كابنيك  قالت
فأنزؿ ، كأنا أصلي ُب ا٢بجرة: كىو على منامة لو على دكاف ٙبتو كساء خيرم قالت، ا٣بزيرة

ڑ  ک  ک   ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      چ: اهلل عز كجل ىذه اآلية

 چک
فألول  ُّا إٔب ، ٍب أخرج يده، فغشاىم بو، فأخذ فضل الكساء: قالت (ُ)

، كطهرىم تطهّبا، فأذىب عنهم الرجس، ل بيٍب كخاصٍباللهم ىؤالء أى: ٍب قاؿ، السماء
فأدخلت : كطهرىم تطهّبا قالت، فأذىب عنهم الرجس، ء أىل بيٍب كخاصٍباللهم ىؤال
كُّذا (ِ)( إنك إٔب خّب، إنك إٔب خّب: قاؿ، معكم يا رسوؿ اهللكأنا : فقلت، رأسي البيت

كأزكجو كما نص على ذلك القرآف يعلم أف آؿ البيت ىم ا٣بمسة كما ُب حديث أـ ا٤بؤمنْب 
كاإلماـ ، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ ا٢بداد كما قاؿ كأزكاجو من أىل بيتو(ّ)كعليو ا١بمهور 

تباع فبل خّب فيمن ٰبمل النسبة كشرفهم كأف ىذا الشرؼ مقركف باال ا٢بداد تكلم عن اآلؿ
ىم أقاربو ا١بامعوف بْب النسبة : كآلو)) : ل النسبة الدينية ا٤بصطفوية قاؿالطينية كال ٰبم
فهم أكٔب الناس بو كأحب الناس إليو كقد فرض اهلل على األمة حبهم ، الطينية كالدينية

الرجس فهم لذلك خّب آؿ ألهنم آؿ من ىو خّب ا٣بلق  كمودهتم كأكرمهم بالتطهّب عن
كال يكمل ٥بم ىذا الشرؼ كال يتم ٥بم بدكف ا٤بتابعة ، كأشرفهم صلى اهلل عليو كآلو كسلم

كمن ٓب ٰبرص ، منهم لسيدىم الذم شرفهم اهلل بو ألهنم أكٔب الناس ُّا كأحق الناس بالتزامها
للـو كالشـؤ البلحق با٤بعرضْب عن متابعة فا، و فيهاعليها منهم كٓب يبذؿ كسعو كطاقت

الفضل ا٢باصل كما أف الشرؼ ك ،  كنصيبهم منو أكفر من نصيب غّبىم، ا٤بصطفى ألـز ٥بم
لنبوم أجلو كأكملو كأعبله يكوف للمحسنْب فيها من أىل البيت ا، ٤بن أحسن ا٤بتابعة

 (ْ) ((كأفضلو

البيت على مثل أك قريب من سّب ٍب إف من كاف السادة أىل )) :ؿ اإلماـ ا٢بدادكقا
فإف ، سلفهم الصاّب كطريقتهم ا٤برضية فهو إماـ يهتدل بأنواره كيقتدل بآثاره كآبائو ا٤بهتدين

مثل أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ علي بن أيب طالب كا٢بسن كا٢بسْب سبطي ، منهم األئمة ا٤بتقدمْب
                                                           

 ّّ اآلية األحزاب: سورة ( ُ)
 .ُُٖ/ْْ، َِٖٓٔأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ُّْ/ٔابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ّ)
 .ٖٖا٢بداد: إٙباؼ السائل ٔبواب ا٤بسائل، ص  ( ْ)
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،  األمة عبد اهلل بن العباسكسيد الشهداء ٞبزة كمثل حر، كمثل جعفر الطيار رسوؿ اهلل 
كاإلماـ ، كمثل اإلماـ زين العابدين علي بن ا٢بسْب، كأبيو اإلماـ العباس عم رسوؿ اهلل 

الباقر ككلده اإلماـ جعفر الصادؽ عليهم السبلـ كأمثا٥بم من سل  ىذا البيت ا٤بطهر 
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب كصفهم. (ُ) ((كخلفهم
 وسٍّعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىفىنًٍّن ميتى ػػػػػػػػػػػػػػرو مي ػػػػػػػػػػػػً ميتىبىح*** اٍلًعلوـً كىًفيث ا٢ًبجىاكيلَّ طيوىدو ُب ًمٍن                  

 ضىيٍّعً ػػػػػػػػحاًؿ غىًّب مي ػػػػػػكىمىقىالو كال ***عىلًو ػػػػػػػػػػػػػػػػعىًظيىم ًبفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو اٍلػػػػػػػػػدىاعو إٔب ال                
 كىصىيانةو للسٍّرٍّ أحسىًن مىٍن يىًعي ***انًةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّةو كىفػيتػيوَّةو كىأىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  مذً                 
 مىٍسًمعً ػػػػػػػػػػمىٍنظىرو كىبً ػًمنىو الغييوبي بً ***  اًدةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػادةو كىشى ػػػػػػػػػػػػادةو كىًعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىزىىى                

يتى ػػػػنى القى  ***عاًبديػ ػػػػػػػػػػػػاـ عىليٍّ زىيًن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍثًل ٍاإلمى                
يتىخػػػػػػػػػػػػاًنًت ا٤ب

 شٍّعً ػػػى ػػػػػػبىتًٍّل ا٤ب
  اينػػػػػػػػػػػػػػػػػآًب الرَّبػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػال  ***ذًَّب ػػػػػى ػػػػػػػػػاد ًخًّب ميهػػػػػػػػَّ اًقًر السَّجػػػػػػػػػػكىالب               

ي
 توىرٍّعً ػػػػػػػػػػػػا٤ب

 قٍّ غىًّب ميدافىعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىإماـ أىىًل ا٢بى  ***اًدؽ الصٍّديًق أىسىتاًذ ٍاألىكٔبى ػػػػػػػػػػػػػػػػى كالص               
 :كقد كصفهم اإلماـ ا٢بداد ُّذه األكصاؼ

  *** دىلػي ػػػػػػػػػػػػػػػػوىة كىا٥بػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػيوىًة كىالفيتػػػػػػػػػبيىتي الن               
ى
يتىوقَّعً ػػػػػػكالًعلًم ُب ا٤ب

 اًضي كىُب ا٤ب
 عً ػػى ػػػػػػػػػػػػلٍّ أىٝبػػػػػػػػػػػّباًت كي ػػػػػػػػػػػػػػػدىًة كا٣بً  *** ًعبىاػػػػػػػػػػػعاًدًة كىالػػػػػػػػػػػػػػػيادة كىالسَّ ػػػػػػػٌ ػػػػػالسبىًيتي              
كٍّعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات ٍللػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىًة كىاألىمى  ***ها ػػػػػػػػػػػػامًة كىالشً ػػػػػػػػػػػانىة كىالزىعى ػػػػػػػػػػػػػػػػبًيىتي ٍاإلمى                ميَبى
يٍضجىعً ػػػػً ٓبىي تػيٍلف *** تيورىهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػظىبلـي سى ػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػوىـً إذ أىرخػػػػػػػػػػقى              

 ًهم رىٍىنى الًوطىا كىا٤ب
 ػػػػػػػمي ػػبىل تػىٍلقىهيم عي              

ى
 عً ػػػػػػػػػجيوًد الر كٍّ ػػػػػػػػػػػًرـٍ بًالسي ػػػػػػػي ػػػهلل أك  ***وَّمىان ػػػػػػػػػػػػػػاىرًب قي ػػحػػػػػػدى ا٤ب

ب ران ػػقراًف تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػػػػػػلوف آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت              يتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كال كالػػػػػػػػػػػػػػفي  ***دى
 وىزٍّعً ػػػػػػغافًل ا٤ب

 بَّعً ػػػػػػػػػػػػػػػػم فىسىٍل كىتػىتى ػػػػػػػػػاًبعْب ٥بىي ػػػػػػػكىالت  *** ٍحًبوػػػػػػػػػػػوؿ كىصى ػػػػػػػػػدـً الرٍّسػػػػػثػىبىتوا عىلى قى              
 (ِ)دٍّ أىٍكزعً ػػػػػػػػً دىمان عىلىى قىدىـو ًٔب ػػػػػػػػػػػػػػػقى   *** عيبلى ػػػػقىٍصًد السَّبيًل إٔب اٍل كىمىضوا عىلىى             

ڀ   ڀ      چ ٹ ٹكقد أكضح الكتاب كالسنة شرؼ آؿ البيت كحث على حبهم كتوقّبىم  

عىٍن  ُب تفسّبه  –رٞبو اهلل –قاؿ اإلماـ ابن كثّب (ّ) چڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                           

 .ٕٖا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، مرجع سابق،  ( ُ)
، ص ( ِ)  .ّٖٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ِّ : اآلية الشورلسورة ( ّ)
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نوا إليهم ٙبس: أم، مىٍعُبى ذلك أف تودكين ُب قرابٍب: أىنَّوي قىاؿى مىا مىٍعنىاهي ، سىًعيًد ٍبًن جيبػىٍّبو 
ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: ٤با نزلت ىذه اآلية: قاؿ عن ابن عباس ك ، كتركىم

يا رسوؿ اهلل من : قالوا: قاؿ؟ من ىؤالء الذين أمر اهلل ٗبودهتم، يا رسوؿ اهلل: قالوا چٿ
 (ُ) ((علي كفاطمة كابناٮبا رضي اهلل عنهم)) :قاؿ ؟ علينا مودهتمقرابتك ىؤالء الذين كجبت 

عبد اهلل بن ، كترٝباف القرآف، كا٢بق تفسّب اآلية ٗبا فسرىا بو اإلماـ حر األمةقاؿ ابن كثّب 
، كاحَبامهم كإكرامهم، كاألمر باإلحساف إليهم، كال تنكر الوصاة بأىل البيت)) : عباس

كال ، فخرا كحسبا كنسبا، أشرؼ بيت كجد على كجو األرض من، فإهنم من ذرية طاىرة
،  كما كاف عليو سلفهم،  سيما إذا كانوا متبعْب للسنة النبوية الصحيحة الواضحة ا١بلية

قد ثبت ُب الصحيح ك  (ِ) ((رضي اهلل عنهم أٝبعْب، توكعلي كأىل بيتو كذري، كالعباس كبنيو
ٗباء يدعى ٟبا بْب مكة كا٤بدينة فحمد ، خطيبايوما فينا  قاـ رسوؿ اهلل )) :قاؿعن زيد 

أال أيها الناس فإ٭با أنا بشر يوشك أف يأٌب ، أما بعد: ٍب قاؿ، ككعظ كذكر، اهلل كأثُب عليو
أك٥بما كتاب اهلل فيو ا٥بدل كالنور فخذكا بكتاب : كأنا تارؾ فيكم ثقلْب، رسوؿ ريب فأجيب

كأىل بيٍب أذكركم اهلل ُب : ٍب قاؿ، فيو كاستمسكوا بو  فحث على كتاب اهلل كرغب، اهلل
ُب قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ّ) ((أذكركم اهلل ُب أىل بيٍب، أذكركم اهلل ُب أىل بيٍب، أىل بيٍب

فإنو خليفة ، فليعرضها على كتاب اهلل، إذا أراد اإلنساف أف يعرؼ نفسو)) :بياف شرح ا٢بديث
فإف ٓب يعرؼ نفسو  كعَبٌب، كتاب اهلل  تركت فيكم: قاؿ، ُب أمتو كأىل بيتورسوؿ اهلل 

فإهنم نواب جدىم ككرثتو يفسركف للناس ما ، فليسأؿ األئمة من أىل البيت، من كتاب اهلل
فإف ٓب ٯبد منهم أحدا فليسأؿ عنهم كيبذؿ جهده ، أشكل عليهم من معاين الكتاب العزيز

ؿ كقا(ْ) ((علماء العاملوففليسأؿ نواُّم من األئمة من غّبىم كىم ال فإف ٓب ٯبد، ُب طلبهم
فينبغي لكل إنساف أف يستوصي بتلك الودائع ، أىل البيت كدائع نبوية)) : اإلماـ ا٢بداد

، كأىل بلدتنا ُب بواطنهم تعظيم السادة، كىم كإف كثركا ال يبلغوف عشر معشار ا٣بلق، النبوية

                                                           

 .ْْْ/ُُ، ُِِٗٓأخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .َُِ/ٕابن كثّب: تفسّب ابن كثّب للقرآف،  ( ِ)
 .ُّٕٖ/ْ، َِْٖرقم ا٢بديث ، باب من فضائل علي بن أيب طالبمسلم ُب صحيحو:  أخرجو( ّ)
 .  ِٕٗ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

360 

إف قريشا ، رسوؿ اهلليا : قلت: قاؿ، عن العباس بن عبد ا٤بطلبك (ُ) ((كمن طبعهم ذلك
فغضب : قاؿ. كإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها، إذا لقي بعضهم بعضا لقوىم ببشر حسن

ال يدخل قلب رجل اإلٲباف حٌب ٰببكم ، كالذم نفسي بيده: كقاؿ، غضبا شديدا النيب 
 ((كلقرابٍب، ال يدخل قلب امرئ إٲباف حٌب ٰببكم هلل، كاهلل)) كُب ركاية اخرل(ِ) ((هلل كلرسولو

ُب  ارقبوا ٧بمدا )): قاؿ، ، عن أيب بكر الصديق، رضي اهلل عنهما عن ابن عمرك  (ّ)
، كالذم نفسي بيده )):رضي اهلل عنهما، أف الصديق قاؿ لعلي: كُب الصحيح (ْ) ((أىل بيتو

رضي ، كقاؿ عمر بن ا٣بطاب للعباس (ٓ) ((أحب إٕب أف أصل من قرابٍبلقرابة رسوؿ اهلل 
ألف ؛ كاهلل إلسبلمك يـو أسلمت كاف أحب إٕب من إسبلـ ا٣بطاب لو أسلم)): عنهما اهلل

رضي اهلل ، فحاؿ الشيخْب (ٔ) (( من إسبلـ ا٣بطابإسبلمك كاف أحب إٔب رسوؿ اهلل
رضي اهلل عن عبد اهلل بن عباس ك ؛ ىو الواجب على كل أحد أف يكوف كذلك، عنهما
اهلل ٤با يغذككم من نعمو كأحبوين ٕبب اهلل كأحبوا أىل أحبوا )) قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ عنهما 
كىو آخذ : يقوؿ، ٠بعت أبا ذر: قاؿ، عن حنش الكناين، عن أيب إسحاؽك  ( ٕ) ((بيٍب ٢بيب

كمن أنكرين فأنا أبو ذر ٠بعت رسوؿ ، من عرفِب فأنا من عرفتم، أيها الناس: بباب الكعبة
كمن ٚبل  ، بيٍب مثل سفينة نوح من ركبها ٪بامثل أىل )) :اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

 (ٖ) ((عنها غرؽ
 :ُب كصفهم بأهنم سفن النجاة اإلماـ ا٢بداد قاؿ

                                                           

 .ّْٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  (ُ)
 .ِْٗ/ّ، ُِٕٕأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
 ِٖٗ/ّ، ُِٕٕأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ّ)
، رقم ، كمنقبة فاطمة عليها السبلـ بنت النيب باب مناقب قرابة رسوؿ اهلل أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ْ)

 .َِ/ٓ، ُّّٕا٢بديث 
 ، ، كمنقبة فاطمة عليها السبلـ بنت النيب باب مناقب قرابة رسوؿ اهلل أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٓ)

 .َِ/ٓ، ُِّٕ رقم ا٢بديث
٧بمد النجار  قيق، ٙبشرح معاين اآلثار أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد ا٤بصرم ا٤بعركؼ بالطحاكم،أخرجو الطحاكم: ( ٔ)
 .        ُّٗ/ّ، ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْ - ُط، : عآب الكتب،الناشر، ٧بمد سيد -
 ( من ىذه الرسالة .ُِٓسبق ٚبرٯبو:  من )ص (7

 .ّّٕ/ِ، ُِّّأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ٖ)
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 اليمٍرتىضىى حىسىبي  يكىعىلً  *** اـً أىبي ػػػػػػػػػػيػٍري األىنى ػػػػػػػػػػا خى ػػػػػكىلىن                     
 يًو ًمٍن دىخىنً ػػػػػػػػػنىسىبان مىا فً  *** طىٍْبً نػىٍنتىًسبي ػػػػػػػػػػػػػكىًإٔبى السٍّبٍ                      
هي خىلى ػػػػػػػكىٍم ًإمى                       ا عيرًفيواػػػػػػػػػًمٍنوي سى  ***فيوا ػػػػػػػػػػاـو بػىٍعدى  ادىاته ًبذى

ا اٍلوىٍصً  قىٍد كيص                       دٍَّىًر كىالزَّمىنً ػػالٍن قىًدًًن ػػػػػً م***فيوا كىًُّىذى
 ٍّبً كىٕبػػػػػػػػػػػػػاًقًر خى ػػػػًو البى ػػػكىاٍبنً *** يلً ػػػػػػػعىاًبًدًينى عى ػػػػميٍثًل زىٍيًن ال                     
 ًقنً ػػػػػػػى كىعىلىٍّ ًذم العيلىى الي*** ًفلً ػػػػصَّاًدًؽ ا٢بى ػػػػػػاـً الػػكىاإًلمى                      

 ٍضًل اهلًل قىٍد سىًعديكاػػػػػػػػػػػى كىًبف*** ديكاػػػػػػػقىٍوـي اٍلًذينى ىي ػػػػفػىهيمي الٍ                      
 قيٍرآًف ُب قػىرىفً ػػػػػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػػػػػػكىمى *** صىديكاػػػػػػا قى ػػػػػػػػػغىٍّبً اهلًل مى ػػػػػػػػكىلً                      

 ادًَّكرً ػػػػػػافي األىٍرًض فى ػػػػػػػػٍم أىمى ػػىي  *** أىٍىٍل بػىٍيًت اليمٍصطىفىى الطيهيرً                      
 الس نىنً  اءى ُب ػػػػٍد جى ػًمٍثلى مىا قى  *** ز ىيرً ػػػػػػػػػػػػػػجيًم الػػػػػػػػػػػػػػهوا بًاألىني ػػػػػػشيبٍّ                      

 لٍّ أىذىلػػػًخٍفتى ًمن طيوفىاًف كي  *** اًة ًإذىاػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػْبه لًلنَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػفً ػػػػػػػػػػػكىسى                      
اػػػػػاٍنجي ًفيػػػػػػػػػػػػػػفى                       ًعنً ػػػػػى كىاٍستًصٍم بًاهلًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاٍعتى  *** هىا الى تىكيوفي كىذى

(ُ) 
كحسن األدب معو عليو الصبلة كالسبلـ  ، كمن ٛباـ حبو كتعظيمو)) :اإلماـ ا٢بداد  قاؿك 

ڀ   ڀ      چ: قاؿ اهلل تعأب، كتعظيمهم كاحَبامهم، ٧ببة أىل بيتو كأصحابو رضي اهلل عنهم

چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: كقاؿ تعأب، (ِ)

چٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
كقاؿ عليو الصبلة ، اآلية(ّ)

 ((كأحبوا أىل بيٍب ٢بيب، كأحبوين ٢بب اهلل، أحبوا اهلل ٤با يغذككم بو من نعمو)) :كالسبلـ
(ْ) ،

ال يدخل قلب أحد اإلٲباف حٌب ٰببكم هلل )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ للعباس
كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ لفاطمة كعلي كا٢بسن كا٢بسْب رضي اهلل (ٓ) ((كلقرابتكم مِب

                                                           

، ص ( ُ)  .ُْٓ-ُّٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ِّاآلية الشورل:  سورة (ِ)
 ََُ : اآلية التوبة سورة( ّ)
 ( من ىذه الرسالة .ُِٓسبق ٚبرٯبو:  من )ص (ْ)
: احملاملي، الناشر اهلل عبد أيب أمإب من الرابع، احملاملي إ٠باعيل بن ا٢بسْب البغدادم اهلل عبد أخرجو احملاملي: أبو( ٓ)

كاهلل ال يدخل ؛بلفظ ٕٗ، صََِْ، ُاإلسبلمية، ط الشبكة ٤بوقع التابع اَّاين الكلم جوامع برنامج ُب نشر ٨بطوط
 قلب رجل اإلٲباف 
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 ((كسلم ٤بن سا٤بتم، أنا حرب ٤بن حاربتم)) :عنهم
كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب حديث . (ُ)

كقاؿ أبو . ا٢بديث (ِ) ((. . .كعَبٌب أىل بيٍب أذكركم اهلل ُب أىل بيٍب)) :زيد بن أرقم
 (ْ) ((هـا  (ّ)(بيتوقبوا ٧بمدان ُب أىل ا):بكر
ُّم مزيد كلرسوؿ اهلل ، شرؼكلكن ألىل بيت رسوؿ اهلل )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ

كبذلك أمر اهلل تعأب ، عناية كقد أكثر على أمتو من الوصية ُّم كا٢بث على حبهم كمودهتم
فعلى كافة ا٤بسلمْب  (ٓ) چڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀ    چ: ُب كتابو ُب قولو تعأب

 (ٔ) ((كأف يوقركىم كيعظموىم من غّب غلو كال إسراؼ، أف يعتقدكا حبهم كمودهتم
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
اٍلمىوىدَّةً  ***طىهَّره ػػػػػػػػػػػكىآؿي رىسيوًؿ اهلًل بػىٍيته مي                       ٧بىىبَّتػيهيٍم مىٍفريكضىةه كى

كىكيرَّاثو أىٍكًرـٍ ًُّىا ًمٍن ًكرىاثىةً  ***ىيمي ا٢بىاًمليوفى الًسرَّ بػىٍعدى نىًبيىًهٍم                     
(ٕ) 

 :التعامل مع آل البيت
شد الرفض كيصرحوف أماـ ا١بماىّب بأهنم أناس آؿ البيت يرفضوف العصمة ألنفسهم أ

الناس بنقدىم عاديوف قد ٱبطئوف كقد يصيبوف كأهنم ليسوا معصومْب من الذنوب كيطالبوف 
. مر منكر ال ٠بح اهللرضة منهم لو صدر منهم أم خطأ أك أكإرشادىم كاٚباذ موق  ا٤بعا

ال )) :ُب مسجد الكوفة كخاطب ا١بموع قائبل كقد كق  اإلماـ علي ابن أيب طالب 
تكلموين ٗبا تكلم بو ا١ببابرة كال تتحفظوا مِب ٗبا يتحفظ بو عند أىل البادرة كال ٚبالطوين 
با٤بصانعة كال تظنوا يب استثقاال ُب حق قيل ٕب كال التماس إعظاـ لنفسي فإنو من استثقل 
ا٢بق أف يقاؿ لو أك العدؿ أف يعرض عليو كاف العمل ُّما أثقل عليو فبل تكفوا عن مقالة 

                                                           

 .ٗٗٔ/ٓ، َّٕٖرقم ا٢بديث ، باب مناقب أىل بيت النيبأخرجو الَبمذم ُب سننو:  (ُ)
.بلفظ كأىل ُّٕٖ/ْ، َِْٖرقم ا٢بديث ، علي بن أيب طالبباب من فضائل أخرجو مسلم ُب صحيحو:  (ِ)

 بيٍب بدكف عَبٌب .
 مؤسسة: ، الناشرعباس ٧بمد اهلل كصي: ،ٙبقيقالصحابة فضائل ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد اٞبد: أبو ( ّ)

 . ْٕٓ/ ِ، ُّٖٗ – َُّْ، ُبّبكت، ط – الرسالة
 . َِِا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ْ)
   ِّاآلية الشورل:  سورة( ٓ)
 . ٖٗا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص ( ٔ)
، ص ( ٕ)  .ُّٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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ٕبق أك مشورة بعدؿ فإين لست ُب نفسي بفوؽ أف أخطئ كال آمن ذلك من فعلي إال أف 
ي ما ىو أملك بو مِب فإ٭با أنا كأنتم عبيد ٩بلوكوف لرب ال رب غّبه ٲبلك يكفي اهلل من نفس

كأخرجنا ٩با كنا فيو إٔب ما صلحنا عليو فأبدلنا بعد الضبللة ، منا ما ال ٭بلك من أنفسنا
ال . . . كاهلل ما ٫بن إال عبيد: اإلماـ الصادؽ  كقاؿ ىبا٥بدل كأعطانا البصّبة بعد العم

ن حجة ماهلل كاهلل ما لنا على ، كإف عذبنا فبذنوبنا، إف رٞبنا فرٞبتو، عنقدر على ضر كال نف
إف ، كما معي براءة من اهلل شهدكم أين امرؤ كلدين رسوؿ اهلل ا. . كال معنا من اهلل براءة

كاإلماـ ا٢بداد أكد على أف القائل بأف  (ُ) ((أطعتو رٞبِب كإف عصيتو عذبِب عذابا شديدا
قد ٯبرم على ألسنة بعض )) :الذنوب ال تضر بآؿ البيت أنو قوؿ شنيع كرد عليو بقولو 

، الناس إذا قيل لو فعل فبلف من أىل البيت النبوم كذا كذا من ا٤بخالفات كالتخليطات
كىذا ، الذنوب ال تضرىمكلعل ، كرسوؿ اهلل شفيع ٥بم، فيقوؿ ىؤالء أىل بيت رسوؿ اهلل 

ككي  يقوؿ أحد ذلك كُب  ، كيضر بو غّبه من ا١باىلْب، يضر القائل بو نفسو، قوؿ شنيع
كالعقاب ، كتاب اهلل العزيز ما يدؿ على أف أىل البيت يضاع  ٥بم الثواب على ا٢بسنات

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    چ: كذلك قولو تعأب، على السيئات

چۆئ  ۈئ    ۈئېئ  
كمن قاؿ أك تن أف .  كنساؤه من أىل بيتو، كاآلية الٍب بعدىا (ِ)

ترؾ الطاعات كفعل ا٤بعاصي ال يضر أحدا لشرؼ نسبو أك صبلح آبائو فقد افَبل على اهلل 
كما يرل اإلماـ ا٢بداد أنو ال ينبغي الثناء ٤بن لو نسب   (ّ) ((كخال  إٝباع ا٤بسلمْب، الكذب

 :اإلماـ ا٢بداد قاؿمع قراباتو  شري  لكي ال يغَب كيفتًب بو كىذا منهج رسوؿ اهلل 
ال ينبغي ألحد ٩بن يعوؿ عليو أف يعظم كال أف يثِب على ا١باىل كإف كاف ٩بن لو نسب ))

كيغره باهلل ، الظاىر قد يفتنو ُب دينو فإف تعظيمو كالثناء عليو ُب، شري  كسل  صاّب
كيكوف الذم يعظمو كيثِب عليو سببا ُب ، كيزىده ُب العمل الصاّب كيلهيو عن التزكد آلخرتو

فيستوجب بذلك السخط من اهلل كرسولو كمن السل  ، فتنتو كغركره ككالساعي ُب ىبلكو
أحد بنسب ٦برد عن ككي  يغَب ، الصا٢بْب الذم ينسب إليهم كيتشرؼ ُّم ذلك ا١باىل

                                                           

 . ٕٔ، ص ّكامل: عمر عبداهلل كامل، األدلة الباىرة على نفي البغضاء بْب الصحابة كالعَبة الطاىرة، ط   ( ُ)
 َّ اآلية األحزاب:  سورة (ِ)
 .ٖٖا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص ( ّ)
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يا فاطمة بنت ٧بمد ال أغِب عنك من اهلل  أك يعتمد عليو بعد قوؿ رسوؿ اهلل ، التقـو
يا فبلف من قرابتو عليو السبلـ يعم ٍب ٱبص ، شيئا ا٢بديث الصحيح كفيو يا بِب عبد ا٤بطلب

 فقاؿ، كقد أثُب رجل على آخر عند رسوؿ اهلل ، فمضرة ا٤بدح كفتنتو على ا١باىل عظيمة
كإ٭با يضر ا٤بدح كالثناء ا١باىل ، ا٢بديث(ُ)  ((كيلك قطعت عنق أخيك لو ٠بعها ما أفلح))

كأما العآب البصّب العارؼ بربو ، ا٤بغركر الذم ال بصّبة لو ُب الدين كال معرفة لو كال يقْب
عليهم عنده  على رجاؿ من أصحابو كأثِب فقد أثُب رسوؿ اهلل ، كبنفسو فليس يضره ذلك

 كُب ا٢بديث، كجدا كتشمّبا ُب طاعتو كعبادتو، فلم يزدىم ذلك إال معرفة كبصرة بدين اهلل
، كلكن أىل البصائر كأىل النصيحة ألنفسهم قليل (ِ) ((إذا مدح ا٤بؤمن ربا اإلٲباف ُب قلبو))

لشفيق على كأىل ا١بهل كالغركر كثّب فليحذر ا٤بؤمن ا٤بتقي لربو كا، كخصوصا ُب ىذا الزماف
 (ّ)  ((أك يضر بو غّبه من إخوانو ا٤بسلمْب، دينو من كل ما يضر بو نفسو

كأما من حاد عن الطريق كخال  سّبة أجداده بالعمل أك االعتقاد فيكوف التعامل معو بتبْب 
ا٢بق لو بالٍب ىي أحسن كنصحو كالدعاء لو كال ينبغي غض الطرؼ عنو ٕبجة أف جده 

كأما من كاف من أىل ىذا البيت ليس على مثل طرائق )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ رسوؿ اهلل 
فينبغي أيضا أف ، كقد دخل عليهم شيء من التخليط لغلبة ا١بهل، أسبلفهم الطاىرين

كال يدع ا٤بتأىل للنصيحة ، يعظموا كٰبَبموا لقرابتهم من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
، كالعمل الصاّب، من العلم، و سلفهم الصاّبنصحهم كحثهم على األخذ ٗبا كاف علي

كأف ، كٱبرىم أهنم أكٔب بذلك كأحق بو من سائر الناس، كالسّب ا٤برضية، كاألخبلؽ ا٢بسنة
كترؾ الطاعات ، كاإلقباؿ على الدنيا، ٦برد النسب ال ينفع كال يرفع مع إضاعة التقول

 ،الشعراء فضبل عن األئمة كالعلماءكقد تفطن لذلك ٝباعة من ، كالتدنس بدنس ا٤بخالفات
 :حٌب قاؿ بعضهم

 فبل تَبؾ التقول اتكاال على النسب ***لعمرؾ ما اإلنساف إال ابن دينو 

                                                           

، فأثُب عليو رجل قاؿ أبو بكرة: ذكر رجل عند النيب أخرجو أٞبد ُب مسنده: من حديث أبو بكرة كلفظو ( ُ)
: إذا أثُب أحدكم كٰبك، قطعت عنق أخيك، كاهلل لو ٠بعها ما أفلح أبدا، ٍب قاؿ رسوؿ اهلل: خّبا، فقاؿ نيب اهلل

 . ُْٓ/ ّْ، َُِِٓ، ، رقم ا٢بديث على اهلل أحدا على أخيو، فليقل: كاهلل إف فبلنا، كال أزكي
 .َٗٔ/ّ، ّٓٓٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: بزيادة ُب كجهو، رقم ا٢بديث ( ِ)
 .ٕٖا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص  ( ّ)
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 (ُ)شرؾ ا٢بسيب أبا ٥ببػػػػػػػػػكقد كضع ال *** ارسػفقد رفع اإلسبلـ سلماف ف  
 :كقاؿ ا٤بتنيب

 فماذا الذم تغِب رفاع ا٤بناصب ***إذا ٓب تكن نفس الشري  كأصلو 
 :(ِ)كقاؿ آخر

 .(ّ)((اىػ  إذا كانت النفس من باىلو ***كما ينفع األصل من ىاشم 
أم األئمة ُب الدين (ْ) ((األئمة من قريش)) حديثبياف معُب ُب )):  اإلماـ ا٢بداد كقاؿ
يتعْب عليو بل ، بأم كجو يستحق التقدًن، كمن كاف منهم ضعي  الدين جاىبل، كالعلم

 (ٓ) ((ٯبتهد أف يصّب عا٤با تقيا ليصّب أىبل للتقدـ
ألهنم ، إال إف افتقر من الدين، ال يفتقر من ىو من أىل البيت)): اإلماـ ا٢بداد  كقاؿ

زيادة كتأكيدا على ما ضمنو اهلل من الرزؽ العاـ ، بعدـ ا٢باجة، مدعو ٥بم منو عليو السبلـ
لئلماـ كقاؿ رجل ، صبلة ا٤بأمـو ألهنم العمدة اإلماـ بطلتكإذا بطلت صبلة ، ٥بم كلغّبىم
اللهم اجعل )) :لقولو صلى اهلل عليو ك آلو كسلم، إف أىل البيت ما تضرىم الدنيا: ا٢بداد

ٰبتمل أنو أراد عليو : فقاؿ رضي اهلل عنو، يعِب قدر القوت فقط (ٔ) ((رزؽ آؿ ٧بمد قوتا
كأما اليـو فَباؾ تنظر إٔب أناس من األشراؼ ، خاصةمن ُب كقتو منهم ، الصبلة كالسبلـ
كما (ٕ)( (كأضاعوا حق اهلل البلـز، كمنعوا الزكاة، كٛبتعوا ُّا غاية ما يكوف، توسعوا ُب الدنيا

جعل اإلماـ ا٢بداد ىذا الكبلـ ينطبق على أكالد الصا٢بْب كاألخيار فبل يغَبكا بنسبتهم إٔب 
ضركرة تقديرىم كاحَبامهم لنسبتهم كىم على غّب منهجو كطريقتو فهذا  اذلك الصاّب كيرك 

كالكبلـ ُب أكالد الصا٢بْب مثل الكبلـ ُب أىل )) : ؿ اإلماـ ا٢بدادقاالكبلـ ينطبق عليهم 
، يعظم كيترؾ بو، البيت النبوم ٗبعُب أف من كاف على مثل حاؿ سلفو فهو صاّب مثلهم

                                                           

 كاألخبلؽ األدب ُب األفكار ا٤بهدم، صيد ٧بمد بن نظر ا٤بهدم حسْبئل ىو اإلماـ علي ابن أيب طالب: االقا( ُ)
 .َٖـ، صََِٗاليمنية،  الثقافة للجمهورية بوزارة الكتاب ىذا سجل: ، الناشر-كاألمثاؿ كا٢بكم

 ذكره ُب سّب أعبلـ النببلء، كاستشهد بو بن عبيداهلل السقاؼ ُب العود ا٥بندم بقو٥بم كقاؿ آخر .( ِ)
 .ٖٖ-ٕٖينظر ا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ، ص ( ّ)
 .ٖٓ/ْ، ِٔٗٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ْ)
 . ِٖٗ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، ،  ( ٓ)
 .َّٕ/ِ، َُٓٓ، رقم ا٢بديث باب ُب الكفاؼ كالقناعةأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ٔ)
 .ٓٓ/ ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٕ)
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كٰبَـب شيئا من االحَباـ ، فينبغي أف ينصح كيرشد إٔب الصوابكمن كاف على ا١بهل كالغفلة 
 كقد قاؿ اهلل تعأب ما قاؿ ُب شأف الغبلمْب كا١بدار ، ككي  ال، ألجل سلفو الصا٢بْب

 چۉ    ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  چ
كقد بلغنا أنو األب السابع ٥بما من جهة (ُ)

، كضع كل شيء ُب موضعو، كافهم فاعلم، فحفظا بو ُب أمر الدنيا فضبل عن اآلخرة، األـ
كىذه أبيات ُب آؿ (ِ) ((كاألمر كلو هلل. كاستعن باهلل تسعد كترشد، كآت كل ذم حق حقو

 :البيت النبوم قا٥با اإلماـ ا٢بداد
ا اٍلقيريكـي الصٍّيدي ًمٍن آًؿ ىىاًشمو              ٮبيىاـً سىبىٍت جىاءىٍت ًبكيلٍّ ػػػػػػػػػػػػًإذىا انٍػتى  ***٭بىىتػٍهى
ـً ػػػػػنى  ُبهجيوا ػػػػػػػػػػقىًد انٍػتى  ***د عىاًة ًإٔبى ا٥ٍبيدىل ػػػػػػػًمنى الفىاًطًمًْبى ال             ٍهًج خىٍّبً ًإمىا
ًر النَّدىل سىيًٍّد الٍ  نيب            لىكيلٍّ تىبلىـً  ا٤باحيكىسىاًمى الذ رىل  ***وىرىل ػػػػا٥ٍبيدىل ٕبى
هي كىاٍبًن عى ػػػػػػػػػػػػػىو بػىعٍ ػػً ػػػػػػػػصكىخىٍّبً كى            وً ػػػػػػدى ـً ػػػػتػػػػػػػػػػػػػى ًلكيلٍّ قً  ٕبػػػػػػػػاعىًلىٍّ الرٍّضى ا١بٍى  *** مٍّ  ا
اًر مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػنىاحىٍْبً طى ػػػػػػػػػػػػػػػػا١بٍى  *** يػػػػػػػػأخعىبَّاًس مىٍع جىٍعفىرو ػػػػػػػكىٞبىٍزىةى كىالٍ            ـً ػػػػػػػػػيَّارو ًبدى  قىا
ًديػػػػػػػكىجىاءىٍت بًأيٍـّ الي            ـً ػػًك خً ػػػػػػػػٍ ميبلى تػىٍعليو ٗبًسػػػػػػػػػػػػكىزىٍىرىا الٍ  *** جىةو ػػػػػػػػػػمٍؤًمًنْبى خى  تىا
يسىامً ػػػػػػػػػػػى اًدًؽ اٍلميتػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىبىاًقرًًىٍم كىالصٌ  ***اًبد ػػػػػػًؿ اهلًل مىٍع زىٍيًن عى رىسيو  يكىًسٍبطى           

(ّ) 
 :من المهدي المنتظرموقف اإلمام الحداد : ثامنا

ٲبؤل ، فيملك سبع سنْب، يعتقد أىل السنة أف من أشراط الساعة خركج ا٤بهدم آخر الزماف
كيفيض ، كٛبطر السماء قطرىا، كٚبرج األرض نباهتا، كما ملئت جوران كتلمان ،  األرض عدالن 

 عىًن النَّيبٍّ جاء ما  فمن ذلك، كقد جاءت السنة ببياف ا٠بو كصفتو كمكاف خركجو. ا٤باؿ
ٍب اتفقوا  ، لطوؿ اهلل ذلك اليـو: قاؿ زائدة ُب حديثو -لو ٓب يبق من الدنيا إال يـو )) :قىاؿى 

أيب  زاد ُب كاسم  أبيو اسم ، يواطئ ا٠بو ا٠بي -أكمن أىل بيٍب  -حٌب يبعث فيو رجبل مِب 
ال : ُب حديث سفياف: كعدال كما ملئت تلما كجورا كقاؿ، ٲبؤل األرض قسطا: حديث فطر
 (ْ) ((يواطئ ا٠بو ا٠بي، ٍبالدنيا حٌب ٲبلك العرب رجل من أىل بي،أك ال تنقضي،تذىب
فخرج إلينا مستبشرا يعرؼ السركر ُب   أتينا رسوؿ اهلل: قاؿ، عن عبد اهلل بن مسعود ك 

                                                           

 ِٖاآلية الكه : سورة ( ُ)
 .ُٗا٢بداد: الفصوؿ العلمية كاألصوؿ ا٢بكمية، ص ( ِ)
، ص ( ّ)  .ُْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .َُٔ/ْ، ِِْٖ، رقم ا٢بديث كتاب ا٤بهدمأخرجو أبو داكد ُب سننو:  ( ْ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

367 

حٌب مرت فتية من بِب ، كال سكتنا إال ابتدأنا، فما سألناه عن شيء إال أخرنا بو، كجهو
يا رسوؿ اهلل ما نزاؿ : فقلنا، فلما رآىم التزمهم كاهنملت عيناه، ىاشم فيهم ا٢بسن كا٢بسْب
كإنو ، إنا أىل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا)) :فقاؿ، نرل ُب كجهك شيئا نكرىو

، حٌب ترتفع رايات سود من ا٤بشرؽ، بيٍب من بعدم تطريدا كتشريدا ُب الببلدسيلقى أىل 
فيقاتلوف ، ٍب يسألونو فبل يعطونو، ٍب يسألونو فبل يعطونو، فيسألوف ا٢بق فبل يعطونو

فإهنا ، فمن أدركو منكم أك من أعقابكم فليأت إماـ أىل بيٍب كلو حبوا على الثلج، فينصركف
فيملك ، كاسم أبيو اسم أيب، رجل من أىل بيٍب يواطئ ا٠بو ا٠بي رايات ىدل يدفعوهنا إٔب

ر الزماف كا٠بو فا٤بهدم ٱبرج ُب آخ (ُ)( األرض فيمؤلىا قسطا كعدال كما ملئت جورا كتلما
، عن سعيد بن ا٤بسيبمن أىل البيت من أكالد فاطمة الزىراء كما جاء  ٧بمد ابن عبداهلل

ا٤بهدم من : يقوؿ، فقالت ٠بعت رسوؿ اهلل ، ا٤بهدمكنا عند أـ سلمة فتذاكرنا : قاؿ
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ) ((كلد فاطمة
اًلكيوٍ  ***لىقىٍد آفى صيٍبحي اٍلعىٍدًؿ يػىٍنشىق  فىٍجريهي            كىقىٍد حىافى لىٍيلي ا١بىٍوًر يػىنػٍزىاحي حى
يٍصطىفىى عى          

ًليً  التػ قىى خىًّب األىنىاـً كىنىاسً  ***لىًم ا٥بيدىل ػػػًبطىٍلعىًة ًإٍبًن ا٤ب  كيوٍ ػحى
 ػمي          

ى
لػػػػػػػػػحىمَّدو ا٤ب  ًإمىاـً ا٥بيدىل بًاٍلًقٍسًط قىامٍت ٩بىىاًلكيوٍ  *** ا ػػػى ػػػػػيفىًة رىٍبنػػػػػػً ػػػػٍهًدٍل خى

 ػػػػػػكى          
ى
ا نً ػػػػػػػػػػػػػػقىاـً كىريكٍ ػػػػػػػػػػػػػأىىنٍّ ًبًو بػىٍْبى ا٤ب  ارىكيوٍ ػػػػػػػػػػػػػػػلٍّ ًحٍزبو ميبى ػػػػػػػػػاًيٍعو ًمٍن كي ػػػػػػػيػيبى  ***هى

ًه ػػػػػػػػػػلَّةى جى ػػػػػػػػػًعشي الرٍَّٞبىني مً ػػػػػػػػًبًو يػينٍ           دىل كىمىنىاًسكيوٍ ػػػػػػػػػػػٍحٓب ًبًو ًديني ا٥بي ػػػكىيى  *** دٍّ
(ّ) 

ليس رجل خارؽ يعيش منذ مئات السنْب ُب  كا١بماعةىل السنة أا٤بهدم ُب نظر إذا ف
سرداب ٓب يهـر كٓب يبلى كٓب ٯبوع كٓب يظهر بل ىو رجل صاّب من آؿ البيت من كلد فاطمة 

عادم يعيش بْب الناس ال يعلم انو ا٤بهدم فيهديو  إنسافكعلي رضي اهلل عنهما يولد بعمر 
عليو  كانطباؽ كص  النيب ، صبلح عليولظهور عبلمات ال األمةاهلل ُب ليلو كيعرفو علماء 

العلماء بْب الركن  ويبايع، األن أقُب ، من كلد فاطمو أجلى ا١ببهة( ٧بمد بن عبد اهلل) ا٠بو
ٗبقتل حاكم كبعد مقتل ذاؾ ا٢باكم يبدأ  إالٍب يبدأ فتوحاتو كنصره كال يظهر  مكةكا٤بقاـ ُب 

كا٤بهدم إ٭با ىو رجل )) :ُب كصفو قاؿ اإلماـ ا٢بداد . األرضالظلم كالفساد كا١بور ٲبؤل 
                                                           

 .ُُٓ/ْ، ّْْٖأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُّٖٔ/ِ، َْٖٔ، رقم ا٢بديث باب خركج ا٤بهدمأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ِ)
، ص ا٢بداد: ديواف ( ّ)  .ِّٗ-ُّٗاإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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، كاختبلؼ األمة كلو قدرة تامة على ا٢بركب، يشَبط أف يكوف عا٤بان بالكتاب كالسنة، كامل
كإقامة العدؿ بْب ا٤بسلمْب كنصرة ، كقتل األعداء كقهر ا٤بخالفْب من الكافرين كالباغْب

، من الزكوات كالفيء كالغنيمة: إٔب مستحقيها ؿ ٝبيع ا٢بقوؽا٤بظلومْب من الظا٤بْب كإيصا
لك من الشرائط الٍب كغّب ذ، كإقامة الضعفاء كا٤بساكْب، ينكقسمة ذلك بالسوية بْب اَّاىد
كيص  اإلماـ  (ُ) ((الدين من العلماء كالصا٢بْب ككجوه أىلُّا ييقر لو أىل ا٢بق كالدين 

ا٢بداد ا٤بهدم بأنو ٦بدد كليس نيب أك ٰبمل شريعة أخرل كيتكلم عن معُب ٘بديد اإلماـ 
 :ا٤بهدم للدين فيقوؿ 

طاؿ ُّا العهد فيهم حٌب اختػىلى  ، كمعُب التجديد تقرير أمور من الدين بْب أيدم الناس)) 
إٔب أف . ٓب يكنال أنو ٱبَبع من الكتاب كالسنة أمران ، فيقررىا على ا٢بق، فيها اجتهادىم

يفتح اللَّو ، كعلومو كلها كىبية، ألنو مقرر من الشارع، أما ا٤بهدم فيلـز العملي بقولو: قاؿ
كعلى الوجو ، فيقرر األحكاـ الشرعية على أكمل كجوىها، عليو معاين الكتاب كالسنة
ىل  :كما قيل لسيدنا علي،  كىذا ىو علم أىل البيت النبوم، احملبوب عند اللَّو كرسولو

إال فهم ُب كتاب ، ال: قاؿ، خصكم رسوؿ اللَّو صلَّى اهلل عليو ك آلو كسلَّم بعلم دكف غّبكم
ٗبعُب إهنا كاقعة ، كتقريب كقوعها، ىذه األخبار الٍب كردت ُب ا٤بهدمكقاؿ اإلماـ ا٢بدد . اللَّو

 كقاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب كص  ا٤بهدم (ِ) ((كإف بػىعيدىت، ال ٧بالة
ـً ػػػيػٍرى قً ػػػػػػًر اهلًل خى ػػػػػػػػقيوـي بًأمٍ ػػػػػػػػػيى  ***افى ًحْبي خيريكًجًو ػػػػػػػػػكىًمنَّا ًإمىاـه حى                  يىا
ـً ػػػػػػػػكىمىا ميًلئىٍت جى ***فػىيىٍملىؤيىىا بًا٢بقٍّ كىالعىٍدًؿ كىا٥ٍبيدىل                  ٍوران ًبظيٍلًم طىغىا
ـى قي ػػػػػػػًإذىا قى                 ـً ػػػػػػرىتًًو ًإٍف رىاثى ًحْبي ًٞبى ػػػػػػػٍ بًنيص  ***نىا ػػػػػػػػػٍمنىا كىاليمىوفٍّقي رىبٌ ػػػػػػػا  ا
فػيريكعه ًمنى البيت ا٤بصوف نوامي ***ٍصرًًه ػػػػػػػى وـى بًنػػػػػػػنػىٍرجيو أٍف يػىقي ػػػػػكىًإالَّ فى               

(ّ) 
 :الرافضة واألباضية والناصبة الحداد منموقف اإلمام : تاسعا

أف آؿ البيت ُب حضرموت كا٢بداد منهم بل إنو حجة عندىم كىم على ٩بر تارٱبهم دعاة 
سبلـ كسادة الصلح الواعي كسفن النجاة كيؤيدكف ا٢بق حيثما كاف كينفوف الباطل أينما كاف 

عليهم ا٤بعوؿ كمن تبعهم ا٣بلفاء الذين ك  كقدكهتم جدىم النيب األكـر ، كُب أم كقت
                                                           

 .ُىذه ا٤بكاتبة موجودة ُب ط.ِْٔ/ُا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ُ)
 .ِٕٗ-ِٖٕ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
، ص ( ّ)  .ّْٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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فهذه السلسلة ا٤بباركة ذاهتا ككحدىا ىي ا٢باملة صفة ، كأخذ عنهم بشرط األىتداء كاالقتداء
االلتزاـ الشرعي بأدب الوراثة كما التزمت بأدب ا٤بعاملة مع من يستحق كمن ال يستحق كىم 

االصطداـ كا٢بركب ُب با كأما طرفا الغلو كا١بفاء فقد ضبل ُب كافة ا٤براحل سب، األئمة العدكؿ
كحيثما بلغ ىذاف الطرفاف موقع ، كالفًب كاالشتغاؿ ا٤بفضي إٔب الدمار كزعزعة االستقرار

القرار سواء قرار ا٢بكم أك قرار العلم فبل يصنعاف غّب األزمات كال يعَبؼ أحدٮبا باآلخر من 
لشرعي ُب ا٢بياة كيعمبلف على إفشاؿ دكره ا، جهة كما ال يعَبفاف ٝبيعا بالنمط األكسط

كٮبا امتداداف لزٲباف للجنوح العا٤بي ُب اليهود كالنصارل الذين جلب الشيطاف عليهم ٖبيلو 
 :كرجلو حٌب كص  القرآف حا٥بما كىم يصدراف األحكاـ ضد بعضهما البعض بقولو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ

چٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ
اإلماـ ا٢بداد يدعوا الشعوب إف منهج  (ُ)

إٔب تصحيح ريكاـ اإلفك ا٤بقنن كاإلفك ا٤بصنع الذم جعلو ا٤بغرضوف ا٤بستثمركف ىدفا إل٪باح 
فا٣ببلص ، مشركع التكفّب للمسلمْب عند قـو كاللعن كاإلدانة للصحابة األكلْب عند آخرين

كلكن الشيطاف ال من طرؼ اإلفراط كالتفريط مكسب عظيم كإعادة حقيقة للنموذج األمثل 
بل يتبُب طرُب اإلفراط كالتفريط ُب كل عصر كمرحلة ليحقق ، يركؽ لو ىذا ا٤بوق  كال يتبناه
كىي قاعدة مادية ٕبتة ال عبلقة ٥با باألخبلؽ ( لكل فعل ردة فعل) ُّا غرض القاعدة القائلة

قصد بالرافضة كالقيم كُّذا التمهيد نقرر منهج كموق  اإلماـ ا٢بداد ككصفو ٥بذه الفرؽ كي
من يبغضوف آؿ البيت حيث يقوؿ ُب  (ّ)كالناصبة (ِ)األباضةمن يرفض الشيخْب كيقصد ب

ال ييذكركف كال ييعوؿ عليهم ُب شيء  كإف  ( أىل الرفضأم ) إهنم أىل باطل)) :شأهنم 
كمن ٯبعل زبادان ُب ،  فبل يبقى لو أثر، كاف عندىم يسّب من ا٢بق فإهنم خلطوه ُب الباطل

لئبل ، كإف رأل عندىم شيئان من ا٢بق ال ينكره، كينبغي لصاحب ا٢بق أف يَبكهم، عىًذرىة
فيستدلوف بذلك على أف كل ما معهم ، يتعللوف كٰبتجوف عليو بإنكاره ذلك القليل من ا٢بق

فإنو لو كٕب بعد النيب صلَّى اهلل ، كما اعتقدكا إف سيدنا عليان أكٔب با٣ببلفة، كأنو أنكره، حق

                                                           

   ُُّ اآلية البقرة: سورة ( ُ)
 ، كيطلق اإلباضية .أباض لشهرة موقفو مع ا٢بكاـ كا٠بو عبد اهلل بن ٰبٓب بن أباضعبد اهلل ابن نسبة إٔب ( ِ)
 .( كمعُب النواصب: من ناصب عليا كأىل بيتو العداءّ)
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كلكن سيدنا أبوبكر رضي بو ، و ك آلو كسلَّم ٤با كاف منو إال مثل ما كاف ٤با كٕب ُب كقتوعلي
كلكونو صلى بالناس ُب ، ُب الغار  لسابقتو كحصولو مع النيب، الناس كمنهم سيدنا علي

الذين ٯبتمعوف ، كعمر جعلها ُب أىل الشورل، كىو أكصى ُّا باجتهادو لعمر، حياتو 
، كيكفيو فضيلة ما لو من الفضائل كا٤بزايا، كىو أم سيدنا علي منهم، عليو من أحد ستة

: إذا بعثو ُب سرية يقوؿفقد كاف النيب ، كإف تأخرت خبلفتو فإف ذلك أيضان زيادة ُب فضلو
كما ذكره الرافضة من ذمو بأنو سكت ُب بعض األشياء ، اآلية (ُ) چ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چ
ككراىة منو لشق العصا بْب ، كإ٭با ىو لئلبقاء على ا٤بسلمْب، فليس سكوتو فيها جبنان ، تقية

األباضة كالناصبة أبغض إلينا من : فقاؿ، اهلل بو ُب ذمهم كاألباضةكأكثػىرى نفع ، ا٤بسلمْب
كقاؿ بعض الشيعة من أىل ا٤بدينة لبعض السادة من آؿ ، ألهنم يبغضوف أىل البيت، الشيعة

كرأينا سنة حججنا . بعرة مقسومة نصفْب: فقاؿ؟ ضةما تقوؿ ُب الشيعة كاألبا: أيب علوم
يارسوؿ اهلل : رجبلن شريفان رافضيان قائمان عند قر النيب صلَّى اهلل عليو ك آلو كسلَّم يصرخ كيقوؿ

كما فيًعلى ،  كإذا بو على أمور قد سلفت منذ زماف بعيد، كيتنص  كثّبان ، تلمونا كفعلوا بنا
يدؿ عليو مثل قصة ىذا ، كمن طبع الرافضة ا١بنوف، ا منوفعجبن، بسيدنا علي كابنو ا٢بسْب

كلو كانوا دكابَّ ، لو أف الرافضة كانوا طيوران لكانوا ريٟبان : حٌب قاؿ بعض العلماء، الرجل
بل إف اإلماـ ا٢بداد يشق عليو اإلقامة بأرض يرفض  (ِ) ((كتكلم ُب ذلك كثّبان ، لكانوا ٞبّبان 

ُب  قاؿ اإلماـ ا٢بداد: فيو الشيخْب كيرل أف تلك الببلد مظلمة خالية من نور اإلسبلـ
 :مكاتبة لو إٔب السيد حامد بن علوم ا٢بداد الذم سافر إٔب أرض ا٥بند فكتب لو قائبلن 

، كما ترادؼ فيها من الببليا كاحملن، الفًبفإنو قد بلغنا ما كثر ُب أرض ا٥بند من مضبلت ))
كأفحش منو . كالشتات كعدـ االنتظاـ كىذا ببلء عظيم ا٣ببلؼمن  أىلهاكما حصل بْب 
ما بلغنا من تهور من يتظاىر ببغض الشيخْب الصديق كالفاركؽ رضي اهلل ، كأفظع كأشنع

٤بصيبة كىذه ىي ا. جعوففإنا هلل كإنا إليو را، كيدين بالرفض ا٤بذمـو شرعا كعقبل، عنهما
قبل أف ، كقد كاف يثقل علينا أف تطيلوا اإلقامة ُّذه األرض ا٤بظلمة، العظمى كالداىية الدىيا

                                                           

 ٖٗ اآلية األنبياء: سورة ( ُ)
 .ِِٕ-ِِٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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كاإلماـ ا٢بداد كما سبق أف قلنا أنو  (ُ) ((ا٤بشكلة كقد صار اآلف أثقل كأثقلتقع ىذه األمور 
منص  كمطلع كقد سئل عن مطالعة كتاب الفصوؿ ا٤بهمة فقاؿ إنو كتاب مليح كمؤلفو ابن 

ىل السنة كا١بماعة كيضع اإلماـ ا٢بداد ضابطا ٤بالكي كتلميذه السخاكم كأنو من أالصباغ ا
ا ىو شأف ا٤بنصفْب ُب ذلك كم الطبلب العلم ُب مطالعة كتب الغّب حيث ال يرل ٧بذكر 

جاء ُب مكاتبة لئلماـ ا٢بداد ما ، نقل ا٤بذاىب كنقل أقواؿ ا٤بوافقْب كا٤بخالفْبُب كالعلماء 
عشر األئمة فهو   فصوؿ ا٤بهمة الٍب ُب مناقب االثِبكما ذكرًب من جهة كتاب ال)) :نصو

كتاب مليح كليس ُب مطالعتو ٧بذكر ك٫بن قد حصلناه كطالعناه كمصنفو من أىل السنة 
قبهم كقد ذكر الشيخ ابن حجر منا ،شيءكا١بماعة كٚبصيصهم بذكر مناقبهم ال يدؿ على 

فشأف ا٤بنصفْب ، كذكر مذىب الغّب ال يلـز منو األخذ بو، كالثناء عليهم ُب الصواعق
ُب الكتاب من أكابر  اؿ ا٤بوافقْب كا٤بخالفْب ا٤بذكوريننقل ا٤بذاىب كنقل أقو كالعلماء 

كإ٭با احملذكر حصر اإلمامة الظاىرة كما تقوؿ بو الفرقة  ،السل  الصا٢بْب كمن أئمة الدين
  ،ختل  فيو من ا٢بق بإذنوياكم كجعلنا من الذين ىداىم ٤با اكفقنا اهلل كإ ،ا٤بخالفة
  (ِ) ((كالسبلـ

 
 

 
 

                                                           

 .َٗ/ُا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ُ)
 .ّّٕ-ّّٔ/ ِا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ِ)
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الفصل 
 الثالث
 السمعيات

 
 الفصل الثالث
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 :تمهيد ومبحثان وفيو منهج اإلمام الحداد في السمعيات
 .سمعياتالعن تمهيد 

 :اإليمان بالمالئكة وفيو ثالثة مطالب: لالمبحث األو 
 .وخصائصهم، وصفاتهم، تعريف المالئكة وأصل خلقتهم: المطلب األول
 .كيف يخلق اهلل المالئكة: المطلب الثاني

 .أسماء بعض المالئكة ووظائفهم: المطلب الثالث
 :مطلباً اإليمان باليوم اآلخر وفيو اثنا عشر : المبحث الثاني
 .الموت: المطلب األول
 .أول منازل اآلخرةالبرزخ : المطلب الثاني

 .النشور والنفخ في الصور: المطلب الثالث
 .الحشر: المطلب الرابع

 .الشفاعة: المطلب الخامس
 .وحكم من يبلغوا الحلم للحساب تعالى العرض على اهلل: السادسالمطلب 

 .الميزان: المطلب السابع
 .المطلب الثامن الصراط

 .الحوض: المطلب التاسع
 .وأىلهاالنار ذكر : المطلب العاشر

 .الجنة ونعيمهاذكر : المطلب الحادي عشر
 .يوم القيامةعز وجل رؤية اهلل : المطلب الثاني عشر

 .وفيها أىم النتائج التي سوف يتوصل إليها الباحث من خالل ىذه الدراسة: الخاتمة
 
 
 
 
 

 عن السمعيات تمهيد
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السػػمعيات  -النبػػوات  -اإل٥بيػػات : ىػػذا ىػػو القسػػم الثالػػث مػػن أقسػػاـ علػػم التوحيػػد الثبلثػػة
الكتػػػاب بألنػػػو ال طريػػػق ٤بعرفتهػػػا إال ، ك٠بيػػػت مباحثػػػو بالسػػػمعيات: كتسػػػمى الغيبيػػػات أيضػػػان 

ع فقػػط فػػبل دخػػل للعقػل ُب الوصػػوؿ إٔب مػػا يػػذكر ُب كاألصػػل ُب كصػػو٥بما إلينػػا السػم، كالسػنة
 كمػا جػاءت كٯبب اإلٲباف بو كا٤ببلئكة كا١بن كاألركاح كاليـو اآلخر كا١بنػة كالنػار  ، ىذا القسم

 أمػػا تسػػميتها بالغيبيػػات فؤلهنػػا أمػػور غائبػػة عنػػا كال أثػػر ٥بػػا ُب، الكتػػاب كالسػػنة الصػػحيحةُب 
د اهلل تعػػأب بأدلػػة قطعيػػة ك٫بػػن فيمػػا سػػبق اقتنعنػػا كآمنػػا بوجػػو ، حياتنػػا يػػدلنا عليهػػا داللػػة قطعيػػة

عػػأب كصػػفاهتم كآمنػػا برسػػل اهلل ت، ت اهلل تعػػأب بأدلػػة قطعيػػة يقينيػػةكآمنػػا بوجػػود صػػفا، يقينيػػة
نحن فػ إذان ، ة٥با على رسلو بأدلة قطعيػة يقينيػكآمنا بكتب اهلل تعأب الٍب أنز ، بأدلة قطعية يقينية

الػذم أنزلػو ملزموف نتيجة ىذا اإلٲباف باهلل كصػفاتو كرسػلو ككتبػو أف نػؤمن ٗبػا جػاء ُب الكتػاب 
حركفػو ) كىػذا الكتػاب نصوصػو كلهػا، كأف نعمل ٗبا جاء فيو، من أجلنا واهلل تعأب على رسول
دليل اهلل بػػػكالػػذم ينكػػػر شػػيئان ٩بػػا كرد عػػن ، كردت إلينػػػا بػػدليل قطعػػي( ككلماتػػو كآياتػػو كسػػوره

كأمػا معػاين كتػاب اهلل تعػأب فمنهػا مػا ىػو قطعػي ٓب ٱبتلػ  ، قطعي يكفر بسبب ىذا اإلنكار
ٱ  ٻ  ٻ   چ: مثػػل قولػػو تعػػأب، كىػػذا إنكػػاره كفػػر أيضػػان ، فيػػو العلمػػاء بػػل أٝبعػػوا كلهػػم عليػػو

 چٻ
بػػل اختلفػػوا فيػػو فلػػك أف تأخػػذ بػػرأم ، كمنهػػا مػػا ىػػو تػػِب ٓب يتفػػق عليػػو العلمػػاء، (ُ)
كذلػػك مثػػل ، كمػػع األصػػوؿ كا٤بػػوازين اإلسػػبلمية مػػنهم مػػا داـ ىػػذا الػػرأم متفقػػان مػػع اللغػػةأحػػد 

 چڃ  ڃ     چ  چ  چچ: قولػػو تعػػأب
فػػإف القػػرء ُب اللغػػة يطلػػق علػػى  (ِ)

. لػذلك اختلػ  الفقهػاء فيػو كُب األحكػاـ ا٤بَبتبػة عليػو، دـ ا٢بيض كما يطلق على الطهر منو
قػػػاؿ تعػػػأب  كأكضػػػح شػػػرعو، بػػػْب لنػػػا كتػػػاب اهلل كمػػػا أنػػػو ٯبػػػب اإلٲبػػػاف بػػػأف رسػػػولنا ٧بمػػػدان 

 چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ: لنبيػػو
كمػػا ٯبػػب   (ّ)

 :تلبية لقولو تعأب اإلٲباف بأننا مكلفوف باألخذ ٕبديث رسوؿ اهلل 

                                                           

   ُ سورة اإلخبلص: اآلية( ُ)
 ِِٖاآلية البقرة: سورة ( ِ)
   ْْ : اآلية النحلسورة ( ّ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

375 

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  چ
كىنػػػػػػػػػػا  (ُ)

إف كػػاف متػػواتران مقطوعػػان بػػو فػػإف اإلٲبػػاف بػػو : مػػن األحاديػػث إف مػػا جػػاء عػػن النػػيب : يقػػاؿ
كإذا ٓب يكػن ا٢بػديث متػواتران ، ُب نصو كمعناه ما قيل ُب القػرآف كيقاؿ: كإال كاف كفران ، كاجب

 كالعمػػػل ُّػػػذه: كإ٭بػػػا ىػػػو فسػػػق إذا كػػػاف ا٢بػػػديث ٦بمعػػػان علػػػى صػػػحتو، فػػػإف إنكػػػاره لػػػيس كفػػػران 
غػػّب أف ىػػذه األحكػػاـ ا٤بػػأخوذة مػػن ، كعليهػػا بػػِب أكثػػر األحكػػاـ الفقهيػػة، األحاديػػث كاجػػب

ككػػػذلك ، كمنهػػا ا٤ببػػاح، كمنهػػا ا٤بكػػركه، كمنهػػا ا٢بػػراـ، األحاديػػث منهػػا الواجػػب كمنهػػا السػػنة
إف : ٤بػاذا قلنػا، علػى ىػذا نسػتطيع أف نفهػم كبنػاءن . األحكاـ ا٤بأخوذة من القرآف أك منهما معان 

فإنػػو صػػار كاضػػحان أف ، السػػنة ا٤بتػػواترة، الكتػػاب، ئػػد اإلسػػبلمية مصػػدرىا األدلػػة القطعيػػةالعقا
كيَبتػػب ، كٮبػػا أخطػػر كصػػفْب يوصػػ  اإلنسػػاف ُّمػػا، العقائػػد يَبتػػب عليهػػا اإلٲبػػاف أك الكفػػر

كنسػػػتطيع أف نػػػدرؾ اآلف أف السػػػمعيات الػػػٍب ، كإمػػػا إٔب النػػػار، إمػػػا إٔب ا١بنػػػة، عليهمػػػا مصػػػّبه
كال يوجػد دليػل ، ثابتة بأدلة قطعية من كتاب اهلل تعأب، كٯبب اإلٲباف ُّا، يأٌبسنذكرىا فيما 

ألهنػػػا أثػػػر لقػػػدرة اهلل تعػػػأب ، بػػػل ىػػػي داخلػػػة ُب األمػػػور ا١بػػػائزة عقػػػبلن ، عقلػػػي ٲبنػػػع مػػػن كقوعهػػػا
كأمػػػور )) :كاألمػػػور السػػػمعية ال ٙبتػػػاج إٔب تأكيػػػل كمػػػا قػػػاؿ اإلمػػػاـ ا٢بػػػداد ، كإرادتػػػو كعلمػػػو
، إال إف كػػاف حػػديثان كاحػػدان ، كال حاجػػة فيهػػا إٔب تأكيػػل شػػيء، علػػى تاىرىػػا رٛبػػر اآلخػػرة كلهػػا 
كٯبعػػػػل مػػػػن األمػػػػور ، فػػػػإف كػػػػاف كردت أحاديػػػػث عنػػػػد ذلػػػػك علػػػػى معػػػػُب يػػػػَبؾ، كاحتػػػػيج إليػػػػو
 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب كص  التوحيد كأدلتو، (ِ) ((ألهنا عند أىل العلم ال تؤكؿ، السمعيات

ألنػػػو األمػػػر ؛ كال ٯبادلػػػو فيػػػو، ٲبكػػػن ألحػػػد يعقػػػل أف يػػػدفع أحػػػدان عنػػػوكالتوحيػػػًد لػػػو ىيبػػػة ال ))
كاتفقت عليو األدلة القاطعة من السمعيات كالعقليات ، الذم قامت بو ا٢بجج، الواضح البْبٍّ 

 (ّ) ((فإنو أمر مهم؛ فاعلم ذلك كتأملو حق تأٌملو
 :ىذه السمعيات كإليك بياف

 
 

                                                           

 ٕ : اآليةا٢بشر سورة (ُ)
 .َّٗ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ِٓٓا٢بداد: الدعوة التامة كالتذكرة العامة، ص ( ّ)
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 المبحث األول
 اإليمان بالمالئكة

 :وخصائصهم، وصفاتهم، تعريف المالئكة وأصل خلقتهم: المطلب األول
: فقيل، ٍب حذفت ٮبزتو لكثرة االستعماؿ، ا٤ببلئكة ُب األصل ٝبع مؤلؾ: ا٤ببلئكة تعري 
ًئكىةً ، ملك ىلىكي مىبلى

كىًىيى ، أىصلو مىٍألىكه بًتػىٍقًدًًن ا٥ٍبىٍمزىًة ًمنى األىليوؾً : قىاؿى اٍلًكسىاًئي  : ؛ كٝبع ا٤ب
ـي فىًقيلى مىؤلىؾه ٍبيَّ قيًلبىٍت كىقيدٍّ ، الرٍّسىالىةي   (ُ). مىًت البلَّ

كمػػن أرسػػػلت إليػػػو مػػػن ، ألهنػػػم رسػػػل اهلل بينػػو كبػػػْب أنبيائػػػو، ك٠بيػػت ا٤ببلئكػػػة مبلئكػػػة بالرسػػالة
 (ِ)عباده
٥بػم أجسػاـ نورانيػة لطيفػة قػادرة علػى التشػكل كالتمثػل كالتصػور ، خلق من ٨بلوقػات اهلل: كىم

كىػم خلػق كثػّب ال يعلػم عػددىم ، كقدرة كبّبة على التنقػل، ك٥بم قول عظيمة، بالصور الكرٲبة
كيفعلػوف ، فبل يعصوف اهلل ما أمػرىم، قد اختارىم اهلل كاصطفاىم لعبادتو كالقياـ بأمره، إال اهلل

 .كال يناموف، ال يوصفوف بذكورة كال بأنوثة كال يأكلوف كال يشربوف (ّ). ما يؤمركف
يجػب علػى كػل ف فبل يتم إٲباف امرئ إال باإلٲباف ُّػم، ٲباف با٤ببلئكة ركن من أركاف اإلٲبافكاإل

 :قاؿ تعأب، د اعتقادان جازمان بأهنم موجودكفكذلك بأف يعتق ممكل  شرعان اإلٲباف ُّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ 

 چہ  ہ  ھ  ھ
ک  ک  ک  ک  گ    ڑ  ڑ     چ: تعػػػػػػػػأب كقػػػػػػػػاؿ(ْ)

 چ گ   گ  گ    ڳ  ڳ
(ٓ). 

 

                                                           

 .ْٔٗ/َُابن منظور: لساف العرب،  ( ُ)
 .ُْْ/ُالطرم: تفسّب الطرم،  ( ِ)
 اإلسبلمية الشؤكف كزارة: العلماء، الناشر من ٬ببة: كالسنة، ا٤بؤل  الكتاب ضوء ُب اإلٲباف أصوؿ كتاب  ( ّ)

 .ٗٗىػ، صُُِْ، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ
 ِٖٓاآلية البقرة: سورة ( ْ)
 ُّٔ : اآلية النساءسورة ( ٓ)
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فعن عائشة رضي اهلل عنها ، النور كا٤بادة الٍب خلق اهلل منها ا٤ببلئكة ىي: أصل خلقهم
كخلق ، كخلق ا١باف من مارج من نار، ة من نورخلقت ا٤ببلئك)) :قاؿ رسوؿ اهلل : قالت

 .بسواد الناراللهب ا٤بختلط : كا٤بارج ىو  (ُ)  ((آدـ ٩با كص  لكم
قػػد تضػػمن الكتػػاب كالسػػنة الكثػػّب مػػن النصػػوص ا٤ببينػػة صػػفات ا٤ببلئكػػة كحقائقهػػا : صىىفاتهم

كقػػد ٙبػػدث اهلل ُب القػػرآف الكػػرًن عػػن ا٤ببلئكػػة باستفاضػػة فػػذكر مػػن صػػفاهتم ا٣بيليقيػػة كا٣بىٍلقيػػة 
  قاؿ اهلل تعأب فمن األكٔب أهنم ال يعصوف اهلل تعأب كيفعلوف ما يؤمركف بو، الشيء الكثّب

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى   چ

؛ كمنهم كاسػطة ُب الػببلغ بػْب اهلل تعػأب كرسػلو، (ِ)  چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
 :كما قاؿ تعأب،  كاسطة ُب إببلغ الوحي كالرسالة إٔب من اصطفاىم اهلل تعأب من البشر

 چچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ     چ
يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  (ّ)

فبل ٰبىٍتاجوف ألكل كال شػرب ، إهنم ٘بردكا عن ىذا العآب السفلي)) :كصفهماإلماـ ا٢بداد ُب 
ٗبعػُب إف ، كالَبقػي ُب األفضػلية، كبػىقيوا ُب مقاـ ا٣بصوصية، كال نكاح كغّب ذلك للعآب العلوم

كالكػػل قػػائم ٗبػػا كىلَّفػػو ، جريػػل ُب ذلػػك كػػأدىن كاحػػد مػػنهمفلػػيس ، بعضػػهم أفضػػل مػػن بعػػض
كىػػذا شػػأف ، بلئكػػة الػػذم يتلػػذذكف بػػو القيػػٍربكإ٭بػػا قػػوت ا٤ب)) :اإلمػػاـ ا٢بػػدادكقػػاؿ  (ْ) ((اهلل

 يلتػػذ كال، كلػػذة األركاح ُب غػػّب مػػا تلتػػذ بػػو األشػػباح، األركاح  كمػػا إف األكػػل شػػأف األجسػػاـ
 (ٓ) ((الركح ٗبا يلتذ بو ا١بسم

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چكمػػػػػػػن صػػػػػػػفاهتم أهنػػػػػػػم ذك أجنحػػػػػػػة قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػأب -

 چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ
إف ا٤ببلئكػػػػػػػة ٥بػػػػػػػم  اإلمػػػػػػػاـ ا٢بػػػػػػػداد  كسػػػػػػػئل (ٔ)

ك٫بػو ىػذا ٩بػا يػوىم ، كإف الواحػد مػنهم كا١ببػل، يلتحفوف ببعضها كيػىٍفَبشوف بًبىعضها، أجنحة

                                                           

 .ِٔٗٗ/ْ، (ِٔٗٗ)، رقم ا٢بديث باب ُب أحاديث متفرقةأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
  ٔ اآليةالتحرًن: سورة ( ِ)
 ٕٓاآلية ا٢بج:  سورة(ّ)
 . َُٗ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
 .ُٕٗ/ ُا٤برجع السابق: ( ٓ)
 ُاآلية فاطر:  سورة( ٔ)
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كمػا ،  كذلك على الصػور الػٍب يتمثلػوف فيهػاىم  )) :فقاؿ، مع إ٭با ىم أركاح، أهنم صور حسية
كقػػاؿ  إنػػو علػػى ، كقػػد سػػد األفػػق، رأل النػػيب صػػلَّى اهلل عليػػو ك آلػػو كسػػلَّم جريػػل عليػػو السػػبلـ

كاآلدميػوف ، كأما حالتهم األصلية فهػي الركحيػة، ( أيٍكٕب أىٍجًنحىةو ) :ككذا ُب القرآف، صورة ًدٍحيىة
كأمػػػا ا٤ببلئكػػػة فهػػػذه حػػػالتهم ، ٲبكػػػن مػػػنهم ذلػػػك فحينئػػػذ، إ٭بػػػا يتمثلػػػوف كػػػذلك بعػػػد السػػػلوؾ

 .(ُ) ((األصلية
 ك٩با يدؿ على ذلك يعبدكف اهلل تعأب دكف كلل أك فتورعباد مكرموف أهنم من صفاهتم ك -

 چ  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ چ
كقد كص  اهلل مبلئكتو )) :يقوؿ اإلماـ ا٢بداد (ِ)

كا٤بسارعة ، كبا٤ببلزمة ٥با، الصا٢بة باألعماؿكعباده ا٤بؤمنْب ُب كتابو ، كأنبياءه عليهم السبلـ
ٹ  ٹ   چ: فقاؿ تعأب ُب ا٤ببلئكة، فيها مع ا٣بوؼ كا٣بشية كاإلشفاؽ كالوجل

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

 چ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
(ّ) 

اهـ
كقاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ْ) (( 

: (( فإف مىلىكان كاحدان من ا٤ببلئكة ، فلو عمل ما عمل؟ عمل ابن آدـ الضَّعي  ما قىٍدري
فإذا كاف ا٤ببلئكة مع كىٍثرهتم للواحد منهم كذا كذا رأس ، عملو يوازم أعماؿ ٝبيع بِب آدـ

كقاؿ  (ٓ) ((فما عمل ابن آدـ بالنسبة إليهم، يػىٍعبد كيىٍسجد كيسبح بكل كاحد، كىكىجو كلساف
ىلىكي الواحد من ا٤ببلئكة)) :اإلماـ ا٢بداد

من قػىٍبل خلق الدنيا إٔب يـو القيامة ، فإذا كاف ا٤ب
 (ٔ) ((كما ىو معلـو من أحوا٥بم،  كنعَّمهم بذكره، كآخىر ُب ركعة، ُب سجدة

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ   چ ا٤ببلئكة ال يعلموف الغيػب إال مػا يطلعهػم اهلل عليػو قػاؿ تعػأب-

 چىئ  ىئ   
مػا معػك ، فمػاذا تقػوؿ، كلو قاؿ كم ٲبوت كل يـو)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ٕ)
ألهنػػم ، حػػٌب ا٤ببلئكػػة ٓب يكػػن ذلػػك مػػن شػػأهنم، كذلػػك موكػػوؿ إٔب علػػم اللَّػػو، إال مػػا شػػاء اللَّػػو

                                                           

 َُُ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)

    َِاآلية األنبياء: سورة ( ِ)
 .ِٖ - ِٔاآلية األنبياء:  سورة( ّ)
 .ٕٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ْ)
 .َُٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ٓ)
 .ِٔ/ُا٤برجع السابق،  (ٔ)
    ِٔ اآليةا١بن: سورة ( ٕ)
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حػػػػٌب ا٢بفظػػػػة علػػػػى ، كمػػػػنهم ُب السػػػػماء، مػػػػنهم ُب األرض، ٨بلوقػػػػوف ألمػػػػور جعلػػػػت علػػػػيهم
، فػػإذا مػػات رجعػػوا إٔب مبلئكػػة السػػماء، عملهػػم ُب األرضىػػم علػػى ، مػػا داـ حيٌػػان ، اإلنسػػاف
 (ُ) (( فليسػأؿ عمػا ٰبتػاج إليػو كيعنيػػوفمػػن كػاف سػائبلن ، فػإذا ىػم قيػاـ عليػو بعملػو، حػٌب يبعػث

ر فيجػدكف أمػػ، فػإف حػػد مػا ينتهػػي إليػو علػم ا٤ببلئكػػة سػدرة ا٤بنتهػػى)) :كقػاؿ اإلمػاـ ا٢بػػداد 
 (ِ) ((كال يتجاكزكهنا، اللَّو عندىا

إذا دعا )) ُب شرحو ٢بديث -رٞبو اهلل -دعاء ا٤ببلئكة مستجاب كما قاؿ ابن حجر -
كفيو أف ا٤ببلئكة تدعو ( لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح، فأبت أف ٘بيء، الرجل امرأتو إٔب فراشو

على أىل ا٤بعصية ما داموا فيها كذلك يدؿ على أهنم يدعوف ألىل الطاعة ما داموا فيها كذا 
بن أيب ٝبرة كىل ا٤ببلئكة الٍب تلعنها ىم ا٢بفظة أك غّبىم اقاؿ ا٤بهلب كفيو نظر أيضا قاؿ 

 التعميم قولو ُب ٰبتمل األمرين قلت ٰبتمل أف يكوف بعض ا٤ببلئكة موكبل بذلك كيرشد إٔب
ركاية مسلم الذم ُب السماء إف كاف ا٤براد بو سكاهنا قاؿ كفيو دليل على قبوؿ دعاء ا٤ببلئكة 

ما طلعت الشمس )) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد (ّ) ((من خّب أك شر
عط االلهم : ؿ اآلخركيقو . فالاللهم أعط منفقا خ: إال كعلى جنبيها ملكاف يقوؿ أحدٮبا

 (ٓ) ((كدعاء ا٤ببلئكة مستجابقاؿ اإلماـ ا٢بداد : (ْ)((٩بسكا تلفا

بن أيب حاًب عن ا دكمعُب صبلة ا٤ببلئكة عليو الدعاء لو كعنصبلة ا٤ببلئكة ىي االستغفار  -
أف  بن عباسابن حباف قاؿ صبلة اهلل مغفرتو كصبلة ا٤ببلئكة االستغفار كعن امقاتل 

كينبغي ٤بن )) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ٔ) .معُب صبلة الرب الرٞبة كصبلة ا٤ببلئكة االستغفار
حٌب يتسع كقت صبلة ، أف ٱبتمو من أكؿ الليل أك من أكؿ النهار: م القرآفتأراد أف ٱب

أف من ختم القرآف أية ساعة من الليل صلت عليو : فإنو كرد ُب بعض اآلثار، ا٤ببلئكة عليو
                                                           

 .َُٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 .ِْْ/ُا٤برجع السابق، ُ( ِ)
 .ِٓٗ/ٗابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ّ)
مىا ًمٍن يػىٍوـو ييٍصًبحي الًعبىادي ًفيًو، ًإالَّ مىلىكىاًف يػىٍنزالىًف، فػىيػىقيوؿي أىحىديٮبيىا: اللَّهيمَّ أىٍعًط أخرجو البخارم ُب صحيحو : بلفظ ( ْ)

: اللَّهيمَّ أىٍعًط ٩بيًٍسكنا تػىلىفنا "ميٍنًفقنا خىلىفنا، كىيػىقيوؿي  : اآلخىري  ُِْْ( رقم ا٢بديث فىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى)بىابي قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىأبى
،ِ/ُُٓ.. 
 .ُٔٓا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ٓ)
 .ُٓٓ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ٔ)
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كُب صبلة . كأية ساعة من النهار صلت عليو ا٤ببلئكة حٌب ٲبسي، ا٤ببلئكة حٌب يصبح
استغفارىم لو كدعاؤىم لو : كمعُب صبلهتم عليو. ككل سعادة لو، ا٤ببلئكة على العبد كل خّب

 (ُ) ((با٣بّب
ا١بمهػػور علػػى أف األنبيػػاء أفضػػل مػػن ا٤ببلئكػػػة كيتجلػػى ذلػػك كاضػػحا أف اهلل أمػػر ا٤ببلئكػػػة  -

كأيضا ال ينبغي لعاقل أف ينسػى مػا حػدث ليلػة اإلسػراء كا٤بعػراج ، بالسجود لنيب اهلل آدـ 
احَبقػػت  كقػػاؿ لػو تقػدمت كتػأخر جّبيػل  النػػيب  ـكتقػدكخصوصػا عنػد سػػدرة ا٤بنتهػى 
نفػػع كسػػئل اإلمػاـ ا٢بػػداد ، مػػن األنبيػاء كا٤ببلئكػػة فػػانظر مقػاـ كػػل، كأنػت لػػو تقػدمت اخَبقػػت

إف ا٤ببلئكػػة : ُب بػػاب الشػػكر مػػن اإلحيػػاء -رٞبػػو اهلل تعػػأب-اهلل بػػو عػػن قػػوؿ اإلمػػاـ الغػػزإب 
و ىػذا أك كػبلـ ٫بػ، مػن األنبيػاء علػيهم الصػبلة كالسػبلـ، أكثػر قيامػا بالشػكر هلل تعػأب ا٤بقربْب

اعلػم أف ذلػك قػوؿ لػبعض )): فأجػاب ؟ي أك يػوىم تفضػيل ا٤ببلئكػة علػيهمقريب ٗبػا يقتضػ
مػنهم كا١بمهػور علػى خػبلؼ ذلػك  -رٞبػو اهلل تعػأب-إف اإلمػاـ الغػزإب : أىل السنة كقػد قيػل

 (ِ) ((ؿالقو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُِٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ُ)
 .ْٔا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ِ)
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 :كيف يخلق اهلل المالئكة: المطلب الثاني
العرش هنر من النور مثل السموات السبع كاألرضْب السبع عن ٲبْب )) :قاؿ ابن عباس 

يدخلو جريل كل سحر فيغتسل فيزداد نورا إٔب نوره كٝباال إٔب ، كالبحار السبع سبعْب مرة
كٱبرج من  ، ٍب ينتفض فيخرج اهلل من كل ريشة سبعْب أل  قطرة، ٝبالو كعظما إٔب عظمو

 كُب، ٔب البيت ا٤بعموروف أل  ملك إيدخل منهم كل يـو سبع، كل قطرة سبعة آالؼ ملك
 (ُ) ((الكعبة سبعوف ألفا ال يعدكف إليو إٔب يـو القيامة

يدخلػو كػل ( أم الكعبػة) إف البيػت ا٤بعمػور ٕبيػاؿ البيػت)) :ُب حػديث اإلمػاـ ا٢بػداد قاؿ 
ُب بعػض األحاديػػث إف فيػػو أك ، (ِ) ((ال يعػػودكف إليػو إٔب يػػـو القيامػػة، يػـو سػػبعوف ألػ  ملػػك

عػػْب مػػاء يدخلػػو جريػػل عليػػو السػػبلـ كػػل ليلػػة كقػػت السػػحر ينػػتفض فيطػػّب مػػن جناحػػو  عنػػده
ال ، فهػػم الػػذين يػػدخلوف البيػػت ا٤بعمػػور، فيخلػػق اهلل مػػن كػػل نقطػػة ملكػػا، سػػبعوف ألػػ  نقطػػة

. يعودكف إليو إٔب يـو القيامة
 (ْ) ((اىػ (ّ)

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 حىٍوؿى اٍلعىٍرًش العىًظيمى لئًلٍعظىاـً  ***كىطواؼو ًبًو طىوىاؼي األىٍمبلىًؾ                
بى                 ـى  ***ٍوؽى ػػػًو الىمٍعميوٍر فى ػػػػٍيًت اللػػػػػػػكىكى ا اًلطبىاًؽ ُب التىٍشرًي ى كىاإًلٍلمى

(ٓ) 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .َٖ/َُالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ُ)
..... بينا أنا عند البيت بْب النائم، كاليقظافىذا ا٢بديث أخرجو البخارم من حديث مالك ابن صعصعة كلفظو ( ِ)

 .َُٗ/ْ، َِّٕ، رقم ا٢بديث ا٢بديث، باب ذكر ا٤ببلئكة
 . َٖ/َُالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ّ)
 .ّٕ/ ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
، ص ( ٓ)  .ْٓٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :أسماء بعض المالئكة ووظائفهم: المطلب الثالث
 .كىم بعض أ٠باء ا٤ببلئكة كأنواعهم كما ككلوا بو من أعماؿكردت النصوص بذكر 

 ٹ ٹكىو أفضلهم كىو الواسطة بْب اهلل كرسلو كيسمى أمْب الوحي  --جريل -

نػزؿ القػرآف ٝبلػػة )) :يقػوؿ اإلمػاـ ا٢بػداد  (ُ) چ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڱ     ڱ چ
اهلل على رسولو عليهمػا السػبلـ مفرقػان ُب كنزؿ بو جريل بأمر ، كاحدة من اللوح إٔب بيت العزة

إذ ؛ -صػلَّى اهلل عليػػو كآلػو كسػػلَّم-كىػػي مػدة الػوحي إٔب رسػػوؿ اهلل ، ٫بػو ثػبلث كعشػػرين سػنة
. أكحػػى اهلل إليػػو كىػػو ابػػن أربعػػْب سػػنة كقػػبض عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ عػػن ثػػبلث كسػػتْب سػػنة

 (ِ) ((لعلماء احملققوف من السل  كا٣بل ا وككذلك قال
 :اإلماـ ا٢بدادقاؿ 

كىكىافى لًرىبٍّ الٍعٍرًش يػىٍعٍبدي ُب ًحرىا ***أىتىاهي أىًمْبي اهلًل ًجٍرًيلي جىٍهرىةى               
(ّ) 

إف للَّػو : ٠بعنػا فيمػا بلغنػا)) : اإلمػاـ ا٢بػدادقػاؿ كىػو ا٤بوكػل بػاألرزاؽ - -ميكائيػل -
فػإذا أطػاع العبػد ربػو ، كقػت رزقػان معلومػان كإف للعبد ُب كل ، مبلئكة موكلْب ٖبزائن أرزاؽ العباد

كأحسػػن لػػو ا٤بعاملػػة أمػػر اللَّػػو ا٤ببلئكػػة ا٤بػػوكلْب ٖبػػزائن أرزاؽ العبػػاد أف يعجلػػوا لػػو مػػن رزقػػو ُب 
كإذا عصى كأساء ا٤بعاملة أمػر ، فيتسع عليو رزقو فيو، مع رزقو ُب الوقت ا٢باضر، الوقت اآلٌب
قػَبان عليػو رزقػو ُب كيبقػى م، فيػؤخر إٔب االسػتقباؿ، ا٣بػزائنادخركا رزؽ ىذا لػو ُب : ا٣بىزىنة كقاؿ
 ( ْ)  ((ا٢باؿ ا٢باضر

يأمر اهلل عز كجػل )) :كىو ا٤بوكل بالنفخ ُب الصور  يقوؿ اإلماـ ا٢بداد - -إسرافيل-
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ: قػاؿ اهلل تعػأب. إسرافيل عليو السبلـ أف ينفخ ُب الصور النفخة الثانية

چې ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې 
 (ٔ) ((اىػ (ٓ)

                                                           

   ُّٗ - اُِٗ اآلية الشعراء:  سورة( ُ)
 .َُٕا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)
، ص ( ّ)  .ِْٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ََُ/ُ(  ا٢بساكم: تثبيت الفؤاد، (ْ
 ُٓ اآليةيس:  سورة( ٓ) 
 .ّٖا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ٔ)
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اإلمػػاـ قىػػاؿى عنػػد العػػواـ بأسػػم اٍشػػتهر كقػػد كىػػو ا٤بوكػػل بقػػبض األركاح  --ملػػك ا٤بػػوت -
ػًديث -رٞبػو اهلل–ا٤بناكم  كاإلمػاـ ا٢بػداد ٓب يػذكر ذلػك    (ُ) كىٓب أىقػ  علػى تىٍسػًميىتو بػذلك ُب حى

كقػػد بلغنػػا أف ملػػك )) :االسػػم لػػذلك ا٤بعػػُب كيػػذكره بلفػػظ ملػػك ا٤بػػوت قػػاؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد 
يسّب فيخره بو فيقوؿ  شيءعندما يبقى من أجلو  لئلنسافا٤بوت عليو الصبلة كالسبلـ يظهر 

خػػرت قػػد طا٤بػػا أي : فيقػػوؿ لػػو ا٤بلػػك هألتػػوب إٔب ريب كأسػػتغفر  قلػػيبلأخػػرين ، يػػا ملػػك ا٤بػػوت: لػػو
الػذم كتبػو نقضػت ا٤بػدة كبلغػت األجػل اتتػب كٓب ترجػع إٔب ربػك حػٌب اآلف كقػد  مرت فلمكعي 

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب بياف أ٠باء ا٤ببلئكة (ِ) ((فبل سبيل إٔب التأخّب، اهلل لك
ائًيلى كاكه كى رىاًجرًٍ                         جً ػكصىاًحًب الَّلٍوًح ًإٍذ يىهً  ***  يلى ًميكى
 ( ّ) سىاًكنو ًمنػٍهىا كىمينػٍزىًعجً ًمٍن  ***اًبٍض ألىركىاىًحنىا ػػبًالنػٍَّفًخ كىالقى                       

 : ا٤بوكبلف بسؤاؿ ا٤بوتى ُب القر قاؿ اإلماـ ا٢بداد -عليهما السبلـ-منكر كنكّب -
فينبغػي أف )) :كقػاؿ اإلمػاـ ا٢بػداد (ْ) ((ف يؤمن بسؤاؿ منكر كنكػّب للمػوتىأ: كمن ذلك)) 

فإنػو ، كيػدعوف لػو بالتثبيػت، كيسػتغفركف للميػت، يتلػوف القػرآف، ٲبكث عنده ا٢باضركف سػاعة
، اللػػػذاف ٮبػػػا فتانػػػا القػػػر، منكػػػر كنكػػػّب: أم يسػػػألو ا٤بلكػػػاف، حينئػػػذ يسػػػأؿ كمػػػا ُب ا٢بػػػديث

: فمػن ثبَّتػو اهللي قػاؿ؟ كمػا دينػك كمػن نبيػك؟ مػن ربػك: يسأالف ا٤بيت بعدما يػدفن علػى األثػر
لػى كفػق مػا كػاف عليػو ُب ع، كمػن أزاغػو اهلل حػار كتػردد، ك٧بمػده نبيػي، كاإلسبلـي ديِب، اهللي ريب
. ىػػاه ال أدرم، ىػػاه: فيقػػوؿ، كارتكػػاب ٧بارمػػو، مػػن الشػػك كالزيػػغ كاإلضػػاعة ألمػػر اهلل، الػػدنيا

. كٲبػؤل عليػو عػذابان ، كيضػيق عليػو قػره، فعند ذلك يضربانو، كما كرد ُب األحاديث الصحيحة
 (ٔ) ((اىػ (ٓ)ا٢بديث ٗبعناه 

 

                                                           

 .ّٗٔ/ُالصغّب،  ا١بامع بشرح ا٤بناكم: التيسّب ( ُ)
 .ٔٔا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ)

، صا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بدا    (ّ)  .ُّٕالدر ا٤بنظـو
 .ُْٖا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ْ)
قاؿ: خرجنا مع النيب صلى اهلل عليو ىذا ا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده من حديث الراء بن عازب ( ٓ)

 . َِٓ/ َّ، ُّْٖٓ....ا٢بديث ( رقم ا٢بديث كسلم، ُب جنازة رجل من األنصار، فانتهينا إٔب القر، ك٤با يلحد
 .ٖٔا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ٔ)
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 دىخىلً  ممىا زىٍيغه ًلذً ًًُّ  ***ريهي ػكى ػػػػػػػػٍرً مينٍ ػػػػػػػػػػػػػاٍلقى ّبي ػػػػػػكىنىكً : قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
ًعٍلًمًو كىالقىٍوًؿ كىالعىمىلً  ***كىًإذىا مىا اٍلمىٍرءي ييٍسأىؿي عىٍن                          

(ُ) 
 :ا٤بوكبلف بكتابة ا٢بسنات كالسيئات قاؿ اإلماـ ا٢بداد -عليهما السبلـ -رقيب كعتيد -
كمػػٌب رأيػػت مػػن نفسػػك تكاسػػبلن عػػن طاعتػػو أك مػػيبلن إٔب معصػػيتو فػػذكرىا بػػأف اهلل يسػػمعك ))

فإف ٓب يفدىا ىذا الذكر لقصور معرفتها ٔببلؿ اهلل تعأب فاذكر ٥با ، كيراؾ كيعلم سرؾ ك٪بواؾ
ٺ  ٿ    چ: قولػو تعػأبمكاف ا٤بلكػْب الكػرٲبْب اللػذين يكتبػاف ا٢بسػنات كالسػيئات كاتػل عليهػا 

ككتيفتهمػػػػا (ّ) ((اىػػػػػ (ِ) چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ٹٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   
فقػػد صػػار ، فػػإذا بلػػغ الطفػػل كىػػو عاقػػل)) : قػػاؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد، تبػػدأ مػػن حػػْب يبلػػغ الطفػػل

كالثػػػواب ، كالوعػػػد كالوعيػػػد، األمر كالنهػػػيبػػػ، مػػػن اهلل ةكا٤بطالبػػػ، كتوجػػػو عليػػػو ا٣بطػػػاب، مكلفػػػان 
، كعليػػو السػػيئات، أف يكتبػػا لػػو ا٢بسػػنات، كأمػػر اهلل ا٢بػػافظْب الكػػرٲبْب مػػن ا٤ببلئكػػة، كالعقػػاب

 .كاآلخر عن مشالو كىو صاحب السيئات، كىو صاحب ا٢بسنات، أحدٮبا عن ٲبينو
ٺ  ٿ   ٿ           چ: كقاؿ اهلل تعأب(ْ) چڍ   ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ: قاؿ اهلل تعأب

كقد أمرا أف ٰبفظا عليو ٝبيع (ٓ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦٹ     ٹ    ٿ  ٿ  ٹ    ٹ    
حْب يق  ، ٍب ٰبضرا معو يـو القيامة، من ا٣بّب كالشر مدة حياتو إٔب أف ٲبوت، أقوالو كأفعالو

 چڎ  ڎ     ڈ    ڈ  ژ  ژ   چ:قاؿ تعأب، بْب يدم اهلل فيشهدا لو كعليو
 (ٕ) ((ىػا (ٔ)

حٌب ا٤ببلئكة ٓب يكن ذلك من )) :بقولو كىكذا ا٤ببلئكة كما كصفهم اإلماـ ا٢بداد 
حٌب ، كمنهم ُب السماء، منهم ُب األرض، شأهنم  ألهنم ٨بلوقوف ألمور جعلت عليهم

 (ُ) ((ما داـ حٌيان ، فظة على اإلنسافا٢ب
                                                           

، ص ( ُ)  .ِْٖا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُٖ - ُٕاآلية: ؽ:  سورة (ِ)
 .ِٗرسالة ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة ، ص ا٢بداد: (   ّ
 ُُ - َُاآلية االنفطار:  سورة( ْ)
 ُٖ - ُٕ اآليةؽ:  سورة( ٓ)
 ُِ اآليةؽ:  سورة( ٔ)
 .ّْا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ٕ)
 .ُُٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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 المبحث الثاني
 اإليمان باليوم اآلخر 
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ ٹ ٹ ذكر ُب آيات كثّبةمن السمعيات اليـو اآلخر كقد 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
رٞبو -كما ذكر الطرم،  بًاٍليػىٍوـً اآلًخرً كغّبىا كثّب كيعِب (ُ)

ال يوـى ، ألنو آخر يـو، اليوـى اآلخر يوـي القيامة يٌ كإ٭با ٠بيٌ ، بالبعث يـو القيامةُب تفسّبه  -اهلل
 ؟كال زكاؿ، كال انقطاعى لآلخرة كال فناء، يكوف بعده يـوككي  ال : فإف قاؿ قائل. بعده سواه

ػػي يومنػػا بليلتػػو الػػٍب قبلػػو: قيػػل فػػإذا ٓب يتقػػدـ النهػػارى ليػػله ٓب يسػػمَّ ، إف اليػػوـى عنػػد العػػرب إ٭بػػا ٠بي
فػذلك اليػـو ، سول الليلة الٍب قامت ُب صػبيحتها القيامػة، فيـو القيامة يـو ال ليلى بعده. يومنا

ككصػػػفو بأنػػػو يػػػـو . كنعتىػػػو بػػالعىًقيم، اليػػـو اآلخػػػر كلػػذلك ٠بٌػػػاه اهلل جػػػل ثنػػػاؤه. ىػػو آخػػػر األيػػػاـ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  چ  ٹ ٹ، (ِ)ألنػػػػػو ال ليػػػػػل بعػػػػػده، عىقػػػػػيم

چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی
كمػا قػاؿ ،  ٍب اعلم أف يػـو القيامػة يػـو عظػيم (ّ)

چ   ۆئ   ۆئ  وئ  ۇئ   ۇئ  وئ ەئ  ەئ    ائ    ې  ې  ى  ى   ائ چ: تعػػػػػػػػػػػػأب
كفيػػػػػػػػػػػػو ، (ْ)

 .كأىواؿ شديدة، مواق  طويلة ثقيلة
ككصػػ  . مػػا يطػػوؿ كيهػػوؿ، مػػن أحػػواؿ ذلػػك اليػػـو كأىوالػػو، كقػػد كصػػ  اهلل ُب كتابػػو العزيػػز

من أمر ذلك اليػـو علػى ، ككص  السل  الصاّب، ُب حديثو من ذلك كذلك، رسوؿ اهلل 
 .حسب ما بلغهم عن اهلل كرسولو

كتػػبهم كمؤلفػػاهتم الػػٍب ألفوىػػا ُب أخبػػار يػػـو القيامػػة كأحوالػػو كأىوالػػو شػػيئان  كقػػد ٝبػػع العلمػػاء ُب  
، مثػػل كتػػاب ذكػػر ا٤بػػوت كمػػا بعػػده مػػن األحيػػاء ٢بجػػة اإلسػػبلـ الغػػزإب رٞبػػة اهلل. كثػػّبان كػػذلك

. ككتػػاب التػػػذكرة للقػػرطيب رٞبػػػو اهلل، لػػو أيضػػػان ، ة ُب كشػػػ  علػػـو اآلخػػػرةككتػػاب الػػػدرة الفػػاخر 
، ككتػػػاب البػػػدكر السػػػافرة ُب أحػػػواؿ اآلخػػػرة،  أحػػػواؿ ا٤بػػػوتى كالقبػػػورشػػػرح الصػػػدكر ُب ككتػػػاب

 :الغزإبكأكؿ مراحل اليـو اآلخر ىو ا٤بوت كما قاؿ اإلماـ . للحافظ السيوطي رٞبو اهلل

                                                           

   ٖ اآليةالبقرة:  سورة( ُ)
 .ُِٕ/ُالطرم: تفسّب الطرم جامع البياف،  ( ِ)
 ٓٓ اآليةا٢بج:  سورة( ّ)
 ٔ - ْاآلية ا٤بطففْب:  سورة( ْ)
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أىنَّػوي - -ركل أنس عىًن النَّيبٍّ كما ا٤بوت ىو القيامة الصغرل كمن مات فقد قامت قيامتو  )) 
كُب ىػػػذه القيامػػػة يكػػػوف العبػػػد كحػػػده (ُ) ((قامػػػت قيامتػػػو فمػػػن مػػػات فقػػػدا٤بػػػوت القيامػػػة ))قػػػاؿ

 چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ چ: كمػا قػاؿ اهلل تعػأب  كعندىا يقػاؿ لػو
 (ّ) ((ىػػا (ِ)

 :فقاؿ كىذا مقتط  منها كقد كص  اإلماـ ا٢بداد اليـو اآلخر نظما 
ىوًت مىهىرىبه                        

 ا٢ًبٍذري يػىٍنجىعي كى الى  الى  *** مىا ًمنى ا٤ب
 ًش أيٍرفىعي ػػػػػػػػكىعىلى النػَّعٍ  ***ي ػً ضػػػػػػػوتي كأىنقى ػػػػػػػػػػفىأىمي                        
 جىٍمعي ػخيوفىاًت يى ػػػػػٍللمى  ***نو ػػػػػػػػمىدفى ػػػػػػػػػّبي لى ػػػػػػػػػػػػػكىأىصً                        
 عي ػػػػػػيقه ك بىلقى ػػػػأىكى مىضً  ***ةه ػػػػػٍرًء رىكىضى ػػػػً مػػػػػػكىٍىو ٍلل                       
 عي ػػػػػػػػػػػػكىًإٔب ٍاألىٍصًل يىرجى  *** يػػػػػػػمىحػػػػػٍبي يبىلى كيىن                       
 اًف أجىدل كىأىنٍػفىعي ػػػػػػكى   ***كىذا ػػقى ىى كىىيو لٍو يىب                       
 رىكَّعي ػػػػػػػػػػػػػػلٌّ يي ػػػػػػػػػػػػػػيىوـى كي  ***ٍعثي بػىعىدهي ػػػػػػػػػػػلىًكًن البى                       
 مىعي ػػػٍ جػػػػػػػػػػػريَّة تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍللب ***خىةن ػػػػػػػػػػػػػػفىخي نىفػػػػػػػػيىوـى يين                      
 عي ػػػػػػٍجمى ػػػوؼه كىمى ػػػػػػػػػػكىكيقي ***شىرو ػػػػػحٍ ػػػػػػػوـى نىشرو كىمى يى                       
 عي ػػٍللحسىاب فػىنىٍخضى  *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رزي رىب نػى ػػػػػػػػػػـو يىبػػػػػػيى                       
 *** طاءًفيو يًنىكىًش  الغً                       

ى
 عي ػػػػػػػػػػى ػػػػػوىازًيني تيوضػػػػػػػػػػػػػكىا٤ب

 تيرًضعي  تػىٍنسى مىٍن كىاف ***عو ػػػػػػػلَّ ميرىضػػػػػػػػرل كي ػػػكىتى                       
 عي ػػػػػػػػيػىٍلقى مىا كاف يىٍصنى  ***عىاًملو  لي ػػػػػػػػػػػػزا كي ػػػػػػػػػكىا١بى                       
 عي ػػػػػػػػػهىول كىاف ييقمى ػػػٍلل ***ؤًمنى ػػػػػػػػػػم لً ػػػػػػػػػكي   جىزاػػفى                       
تَّ ػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػدان يىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبى  *** وً ػػػػػػػػػػد رىبٍّ ػػػػػػػػةه ًعنى ػػػػى ػػػػػػػػػػػػجىن                        عي ػػػػػػػػػػمى
 جمىعي ػلَّ للمىاؿ يى ػػػػػػػػػػتى  *** عىرضو ػػػػػكيل مي زا  ػػػػػػػػػػػػكىجى                       
نَّ ػػػػػس إالَّ جى ػػػػػػػػػػيل                       ظىعي ػػػػػػػػػػكىٍىي أىدىىى كىأىفٍ  ***مه ػػػػػهى

 (ُ) 
 .كسوؼ نتكلم عن منهج اإلماـ ا٢بداد ُب سرد اليـو اآلخر كمراحلو كلنبدأ با٤بوت

                                                           

 .ْٓٗ/ْأخرجو الغزإب:  إحياء علـو الدين، ( ُ)
 ْٗ اآليةاألنعاـ:  سورة( ِ)
 .ّ/ٓالصغّب،  ا١بامع شرح القدير ا٤بناكم: فيض ( ّ)
، ص ( ُ)  .َّْ-ّّٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 الموت: المطلب األول
 :قبض الروح ومواعظ الموت: أوال

كمػػا   (ُ) ((مفارقػػة الػػركح ا١بسػػد ىػػو)) :أكؿ مراحػػل اليػػـو اآلخػػر ىػػو ا٤بػػوت كتعريػػ  ا٤بػػوت ىػػو
إف ا١بسػد )) : ؿ اإلمػاـ ا٢بػدادقػاك٧بػل الػركح ا١بسػد -رٞبو اهلل  –عرفو ابن حجر ا٥بيتمي 

 (ِ) ((كالقىبػٍرى قري الركح كا١بسد، قري الركح
، الدنيا ال ٚبلػو أف تكػوف سػجنان للمػؤمن مػن كػل الوجػوه أك بعضػها)) : اإلماـ ا٢بدادكقاؿ 

 (ّ) ((كلو ٓب يكن إال أف الركح فيها مسجوف ُب ا١بسم
خػركج الػػركح )) :فقػاؿ  خركجهاد أسػباب سػهولة خػركج الػركح كعسػر اإلمػاـ ا٢بػداقػد ذكػر ك 

أك ، كانزكائػػو عنهػػاكتعسػػره علػى قػػدر زىػػده ُب الػدنيا ، مػن حيػػث سػػهولة خركجهػا، عنػد ا٤بػػوت
كمن كػاف ، فمن كاف زاىدان فيها فارغ اليد منها سهل عليو خركج الركح، رغبتو فيها كتعلقو ُّا

: كمثالػػػو، كٱبتلػػ  أيضػػان باختبلفػػػو قػػوةن كضػػعفان ، ٧ببػػان ٥بػػا ككاجػػدان ٥بػػػا عسػػر عليػػو خػػػركج الػػركح
مسػػرعان إال إنػػو إف ٓب فػػإذا فيػػًتحى لػػو القفػػص فيفػػر منػػو : ضػػجر مػػن ا٢بػػبس فيػػو ُب قفػػص كطػػّب

يعوقو شيء كٓب تتعلق رجبله بشيء من داخل من حبل أك غّبه كاتسع لو ا٤بخرج خرج بسػرعة 
كقػػد تكلػػم (ْ) ((كإف كػػاف شػػيء مػػانع أك عػػائق عػػن اإلسػػراع تعػػوؽ علػػى قػػدر ذلػػك، بػػبل مهلػػة

مػػاـ اإلمػػاـ ا٢بػػداد عػػن ا٤بػػوت كاالسػػتعداد لػػو بكػػبلـ أحببػػت إيػػراده ألنػػو مفيػػد كمػػذكر قػػاؿ اإل
ۉ  ۉ      ې  ې   چ: قػػػػاؿ تعػػػػأب)) ُب العمػػػػر الثػػػػاين مػػػػن كتػػػػاب سػػػػبيل اإلدكػػػػار ا٢بػػػػداد 

 چ  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ
(ُ) 

ىػل : ا٢بػديث كسػئل عليػو السػبلـ (ِ) ((أكثػركا مػن ذكػر ىػاذـ اللػذات)) : كقػاؿ رسػوؿ اهلل
 :فقاؿ؟ ٰبشر مع الشهداء أحد غّبىم

                                                           

 – الفكر دار: ا٢بديثية، الناشر األنصارم، الفتاكل السعدم ا٥بيتمي حجر بن علي بن ٧بمد بن ا٥بيتمي: : أٞبد ( ُ)
 . ٖٖدمشق، ، ص 

 .ِٔٔ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد:  ( ِ)
 .ّّٕ/ُا٤برجع السابق: ( ّ)
  ُٖٔ/ِا٤برجع نفسو:  ( ْ)
 ٖ اآليةا١بمعة:  سورة( ُ)
 . ّّٓ/ ُّ، ٕٖٗٔأخرجو البزار ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
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كسئل عليو السبلـ عن األكياس من (ُ) ((يذكر ا٤بوت ُب كل يـو كليلة عشرين مرةمن )) 
ذىبوا ، أكلئك األكياس كأحسنهم لو استعدادان ، موت ذكران أكثرىم لل)) :فقاؿ؟ الناس من ىم

 (ِ) ((بشرؼ الدنيا ككرامة اآلخرة
يهجػػػم ُب كقػػػت كاعلػػػم أف ا٤بػػػوت ال )) :ُب البدايػػػة-رٞبػػػو اهلل  -قػػػاؿ اإلمػػػاـ حجػػػة اإلسػػػبلـ 

فاالسػػػتعداد لػػػو أكٔب مػػػن ، كالبػػػد مػػػن ىجومػػػو، كسػػػن ٨بصػػػوص، كحػػػاؿ ٨بصػػػوص، ٨بصػػػوص
كال تػػدع عنػػك التفكػػر ُب قػػرب : كقػػاؿ أيضػػان ُب موضػػع آخػػر مػػن البدايػػة(ّ). االسػػتعداد للػػدنيا

، ا٢بسػػرة كالندامػػة كحصػوؿ، كخػػركج األمػر عػػن االختيػػار، األجػل كحلػػوؿ ا٤بػػوت القػاطع لؤلمػػل
إين : و قػػاؿأنػػ -عليػػو السػػبلـ-كفيمػػا يػػركم عػػن ملػػك ا٤بػػوت إٔب أف قػػاؿ .(ْ) ((بطػػوؿ االغػػَبار

 .بكل مؤمن شفيق رفيق
فلػػذلك ينبغػػي اإلكثػػار ٤بػػن ، أنػػواع مػػن الفػػًب كالعيػػاذ بػػاهلل كقػػد ٰبضػػر ا٤بػػوتى ُب حػػاؿ قبضػػهم 

، الصا٢بْب عند خركجهم من الدنياكأحاديث الرجاء كذكر أحواؿ ، من قراءة القرآف، ٰبضرىم
أقػػرب مػػا يكػػوف مػػن العبػػد عنػػد كفاتػػو حرصػػان منػػو  -لعنػػو اهلل -أف الشػػيطاف ، كُب بعػػض اآلثػػار
چ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چكلكن ، على أف يفتنو

(ٓ)  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ 

 چ    چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ
من سوء ، رٞبهم اهلل، كقد اشتد خوؼ السل  الصاّب (ٔ)

كقػػد كرد ُب ذلػػك مػػا يقتضػػي ا٣بػػوؼ . يطػػوؿ ذكرىػػا، ك٥بػػم ُب ذلػػك أخبػػار كحكايػػات، ا٣باٛبػة
حػٌب ، الذم الإلو غّبه إف أحدكم ليعمل بعمػل أىػل ا١بنػة فو)) :مثل قولو عليو السبلـ، البالغ

كإف ، فيعمػػل بعمػػل أىػػل النػػار فيػػدخلها، فيسػػبق عليػػو الكتػػاب، مػػا يكػػوف بينػػو كبينهػػا إال ذراع
، حػػٌب مػػا يكػػوف بينػػو كبينهػػا إال ذراع فيسػػبق عليػػو الكتػػاب، مػػل بعمػػل أىػػل النػػارأحػػدكم ليع

                                                           

 .ِٕأخرجو السيوطي: ُب كتابو شرح الصدكر ٕباؿ ا٤بوتى كالقبور، ص( ُ)

 .ُِّْ/ِ، ِْٗٓ، رقم ا٢بديث باب ذكر ا٤بوت كاالستعداد لوأخرجو ابن ماجو ُب سننو: إٔب لفظ األكياس، ( ِ)
: عزب، الناشر ٧بمد زينهم ٧بمد: كتعليق ٙبقيق ،بداية ا٥بداية ،الطوسي الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو ( ّ)

 .ْْـ، ص ُّٗٗ - ىػ ُُّْ، ُمدبوٕب، القاىرة، ط مكتبة
 .ّٕا٤برجع السابق، ص( ْ)
 ََُ اآليةالنحل:  سورة( ٓ)
 ِٕ اآليةإبراىيم:  سورة( ٔ)
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إف الرجػػل يعمػػل بعمػػل )):كقػػاؿ عليػػو السػػبلـ ا٢بػػديث (ُ) ((فيعمػػل بعمػػل أىػػل ا١بنػػة فيػػدخلها
فيمػػا ، كإف الرجػل ليعمػػل بعمػل أىػػل النػار، كىػو مػػن أىػل النػػار، فيمػػا يبػدك للنػػاس، أىػل ا١بنػة
 .كمثل ذلك كثّب (ِ) ((ا١بنة كىو من أىل، يبدك للناس

كا٤بػػدمن لشػػرب ، ا٤بتهػػاكف بالصػػبلة، كالعيػػاذ بػػاهلل، كأكثػػر مػػن ٱبشػػى عليػػو سػػوء ا٣باٛبػػة: قػػالوا
، ككػػػذلك ا٤بصػػػركف علػػػى الكبػػػائر كا٤بوبقػػػات، كالػػػذم يػػػؤذم ا٤بسػػػلمْب، كالعػػػاؽ لوالديػػػو، ا٣بمػػػر

ہ  ہ  ہ         ۀ  ہ    چ: كيكػاد يػدؿ لػذلك قولػو تعػأب، (ّ)الػذين ٓب يتوبػوا إٔب اهلل منهػا 

 چھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
(ْ). 

من بعد أف أنعم عليو ، أف ال يسلبو نعمة اإلسبلـ، أف يرجو من فضل اهلل: فينبغي للمسلم
لتقصّبه ُب الشكر على ىذه ، كٱباؼ مع ذلك من التغّب، ُّا ابتداء من غّب كسيلة منو
 .النعمة الٍب ىي أعظم النعم

كينبغػي . من أحد على إسبلمو أف يسلبو إال سلبوأأنو ما : بعض السل  ٰبل  باهلل كقد كاف
، كقػد ذكػر عػن إبلػيس. ا٣باٛبػة أف يرزقػو حسػن، متضػرعان إليػو، أف ال يزاؿ سائبلن من اهلل تعػأب

يعجػػب ىػػذا مػػٌب : أقػػوؿ، قصػػم تهػػرم الػػذم يسػػأؿ اهلل حسػػن ا٣باٛبػػة: أنػػو قػػاؿ -لعنػػو اهلل-
 .فطن بعملو أخشى أنو قد

من مرض أك فقر أك ٫بو ذلػك مػن شػدائد ، لضر ينزؿ باإلنساف، كيكره ٛبِب ا٤بوت كالدعاء بو
ال )) :كقػد قػاؿ عليػو الصػبلة كالسػبلـ، كرٗبػا نػدب، الدنيا فإف خاؼ فتنة ُب دينو جاز لو ٛبنيو

                                                           

، رقم باب كيفية خلق اآلدمي ُب بطن أمو ككتابة رزقو كأجلو كعملو كشقاكتو كسعادتوأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
 .َِّٔ/ْ، ِّْٔا٢بديث 

 .ّٕ/ْ، ِٖٖٗ، رقم ا٢بديث باب ال يقوؿ فبلف شهيدأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
كمن أخوؼ ما ٱباؼ منو على صاحبو سوء ا٣باٛبة، البدعة ُب فقاؿ  البدعة ُب الدينكما جعل اإلماـ ا٢بداد ( ّ)

الدين، ككذلك إضمار الشك ُب اهلل كرسولو كاليـو اآلخر . فليحذر ا٤بسلم من ذلك غاية ا٢بذر، كال عاصم من أمر 
كاعلم أنو كثّبا ما ٱبتم بالسوء للذين كقاؿ ُب موضع آخر ) . ّٔالنصائح الدينية، ص.  ا٢بداد:  اهلل إال من رحم

يتهاكنوف بالصبلة ا٤بفركضة، كالزكاة الواجبة، كالذين يتتعبوف عورات ا٤بسلمْب، كالذين ينقصوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كالذين 
لذين يكذبوف أكلياء اهلل، كينكركف عليهم بغّب ُب أمور الدين كالدنيا، كا ٱبدعوف ا٤بسلمْب كيغشوهنم كيلبسوف عليهم

(  النصائح الدينية ص حق، كالذين يدعوف أحواؿ األكلياء كمقاماهتم من غّب صدؽ، كأشباه ذلك من األمور الشنيعة .
ّٔ. 
:  سورة( ْ)  َُاآلية الرـك
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ا٢بيػاة اللهػم أحيػِب مػا كانػت : فإف كاف البػد فػاعبلن فليقػل، يتمنْب أحدكم ا٤بوت لضر نزؿ بو
ال يتمنػْب أحػدكم ا٤بػوت )) :كقػاؿ عليػو السػبلـ (ُ) ((كتػوفِب إف كانػت الوفػاة خػّبان ٕب، خػّبان ٕب

 .(ّ)أم يتوب كيعتذر  (ِ) ((فلعلو يستعتب يءكإما مس، و يزدادإما ٧بسن فلعل
 (ْ) ((اىػ

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 ل  الَّذم يبغي كيىرتىادي ػػػػػػػػػػو كػكفي ***فا٤بوتي للمؤمن األكَّاًب ٙبيٍفىتيوي                  
 مىعى النَّعيًم الَّذم مىا ًفيًو أىٍنكىادي  ***ا ػػى جديهي ك٠بى ػػػلًقىا الكرًًن تػىعىأب م                 
آبىادي  اآلزىاؿً ػػػػػػػػػػػػػٍضلي هلًل كػػػػػػػػػػػػفىالفى  ***فىٍضله ًمنى اهلًل ًإحسافه كمىٍرٞبىىةه                  

(ٓ) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .َِْٔ/ْ، َِٖٔ، رقم ا٢بديث باب كراىة ٛبِب ا٤بوت لضر نزؿ بوأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ِّ/ُّ، ٖٕٕٓأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث  ( ِ)
عمن ذكر ذنوبو فأحزنتو فأحب أف يأتيو ا٤بوت على ذلك، ٨بافة أف يقع ُب ذنوب ئل اإلماـ ا٢بداد: سقد ( ك ّ)

أخرل، أك استحسانا ٢بالتو تلك من ا٢بزف على ارتكاب الذنوب، كآخر مثلو، كلكنو أحب تأخّب األجل للتوبة 
كلتا ا٢بالتْب مليحة كفاضلة كمن أقيم ُب كاحدة منهما كغلبت )): فأجاب  صبلح العمل فأيهما يكوف أفضل؟كإ

كقد بلغنا حكاية تقرب من ىذا الذم ذكرٛبوه كإف ٓب تكن عْب ا٤بسألة. ىي أف ثبلثة  عليو، فهي األفضل كاألليق بو.
فا على ديِب من الفًب. كقاؿ الثاين: أحب البقاء رجاء من السل  الصاّب اجتمعوا. فقاؿ أحدىم: إين أحب ا٤بوت خو 

أف أكفق لتوبة أك عمل صاّب. كقاؿ الثالث: أنا ال أحب ا٤بوت كال أحب البقاء بل أحب من ذلك ما أحبو اهلل تعأب 
ثالثة ُب كصاحب ا٢بالة ال كاختاره. فأعجبهم قولو، كاستحسنوه كحاالهتم الثبلثة كلها حسناة كفاضلة كقد أقيموا فيها.

حالتو تلك أكمل لقناعو باحتيار اهلل تعأب، كقد أقيم ُب ذلك، كىذه أمور ذكقية ال تدرؾ بالتكل  كاألماين، حٌب 
 .ٕٓ(  ا٢بداد النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، صيتخّب اإلنساف منها ما ٰببو كيوافقو

 .ٗٓ- ْٗا٢بداد: سبيل اإلدكار، العمر الثاين، ص  ( ْ)
، صا ( ٓ)  .٢ُِٗبداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :البرزخ أول منازل اآلخرة: المطلب الثاني
أعِب ا٢باجز من األجساـ الكثيفة ، كيعر بو عن عآب ا٤بثاؿ، ىو ا٢بائل بْب الشيئْب: الرزخ

كقاؿ بو ، تواترلكعذاب القر كنعيمو ثابت با (ُ). أعِب الدنيا كاآلخرة، كعآب األركاح اَّردة
كمنكر التواتر بالقدر ، كمنكر التواتر ىذا ال ريب ُب تبديعو، قاطبةأىل السنة كا١بماعة 

قاؿ أبو ا٢بسن األشعرم ، (ِ)كفاسق مبتدع إف كاف نظريان ، ا٤بشَبؾ كافر إف كاف التواتر بديهيان 
 :إٔب أقواؿ كاختلفوا ُب عذاب القر

 .منهم من نفاه كىم ا٤بعتزلة كا٣بوارج -ُ
 .اإلسبلـ كمنهم من أثبتو كىم أكثر أىل -ِ
كمنهم من زعم أف اهلل ينعم األركاح كيؤ٤بها فأما األجساد الٍب ُب قبورىم فبل يصل ذلك  -ّ

قلت النعيم كالعذاب ثابت باإلٝباع كا٣ببلؼ ىل ىو للركح فقط أـ (ّ). إليها كىي ُب القبور
كالركح كتعددت أراء العلماء ُب ذلك كاإلماـ ا٢بداد رأل أنو حاصل للجسد ، للركح كا١بسد
. كاألدلة على ذلك كثّبة كقد ذكرىا اإلماـ ا٢بداد ُب معرض كبلمو عن الرزخ، ك٫بن نقوؿ بو

، كىو باآلخرة أشبو بل ىو منها، دنيا كاآلخرةإف الرزخ منزؿ بْب ال)) : ؿ اإلماـ ا٢بدادقا
كمندرجة ، كاألجساـ فيو تابعة، كلؤلمور الركحانية، لؤلركاحكلكنو موطن الغلبة فيو كالظهور 

أك عذاب ، فيما ىي فيو من نعيم كسركر، كىي أعِب األجساـ مشاركة لؤلركاح األركاحُب 
كمنو ، ال يبقى منها إال عجب الذنب، كأما األجساـ فتبلى كتتبلشى، كاألركاح باقية. كغمـو

 .كما كرد ُب ا٢بديث،  يركب ا٣بلق عند البعث
ككذلك ، فإهنم أحياء ُب قبورىم، الصبلة كالسبلـكقد استثِب من ذلك أجساد األنبياء عليهم 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   چ: الشػػػػػػهداء ُب سػػػػػػبيل اهلل قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػأب

چں  ڻ  ڻ
(ُ) 

                                                           

 .ْٓ/ ُا١برجاين: التعريفات، باب الباء  ( ُ)
ٙبقيق:  ،الَبمذم سنن شرح الشذم العرؼ ا٥بندم، الكشمّبم شاه معظم بن شاه أنور الكشمّبم: ٧بمد ( ِ)

 .ّْٗ/ِـ،  ََِْ - ىػ ُِْٓ، ُبّبكت، لبناف ط- العريب الَباث دار: شاكر، ، الناشر ٧بمود الشيخ
 ىلموت: ٙبقيق ،ا٤بصلْب كاختبلؼ اإلسبلميْب مقاالت ا٢بسن، أبو األشعرم إ٠باعيل بن علي األشعرم: اإلماـ ( ّ)

 .ُّٖ، صّبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء دار: ريَب، ، الناشر
 ُٗٔ اآلية آؿ عمراف:  سورة (ُ)
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 كتػأكم، تسػرح ُب ا١بنػة، (ُ)أف أركاحهم تكوف ُب أجواؼ طّب خضر: كُب األخبار الصحيحة
تعلػػ  مػػن ٜبػػر ، ف ُب طػػّب بػػيضا٤بػػؤمنْب تكػػو ككرد أف نسػػمات . (ِ)إٔب قناديػػل معلَّقػػة بػػالعرش

   (ّ)  ((كإما حفرة من حفر النار، القر إما ركضة من رياض ا١بنة)) :كقد قاؿ .ا١بنة
إنػػك تػػذكر : فقيػػل لػػو، حػػٌب تبتػػل ٢بيتػػو، إذا حضػػر القػػر يبكػػي، عثمػػاف بػػن عفػػاف  ككػػاف

كؿ منػزؿ القػر أ)):يقػوؿ إين ٠بعػت رسػوؿ اهلل : فقػاؿ، فػبل تبكػي ىػذا البكػاء، ا١بنػة كالنػار
فمػا بعػده أشػد ، فمػا بعػده أيسػر منػو كإف ٓب يػنج منػو، منو صػاحبو افإف ٪ب، من منازؿ اآلخرة

كقػػاؿ عليػػو (ٓ) ((مػػا رأيػػت منظػػران إال كالقػػر أفظػػع منػػو)) :كقػػاؿ عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ (ْ)  ((منػػو
كىػػو الػػذم  (ٔ) (( سػػعد بػػن معػػاذ اأحػػد منهػػا لنجػػ اكلو٪بػػ، إف للقػػر ضػػغطة)) :ة كالسػػبلـالصػػبل

كقلػة ، الغيبػة كالنميمػة: إف أكثر عػذاب القػر مػن ثبلثػة أشػياء: كيقاؿ. اىتز ٤بوتو عرش الرٞبن
كحديث الرجلْب اللذين   (ٕ) ((عامة عذاب القر من البوؿ)) :كُب ا٢بديث، التحفظ من البوؿ

لعلَّػػو )) :كقػػاؿ، علػػى قريهمػػايعػػذباف ُب قرٮبػػا كأمػػر ٔبريػػدة مػػن النخػػل فجعلػػت ، ٠بعهمػػا 
أمػا أحػدٮبا فكػاف ٲبشػي ، كما يػيعىذَّباف ُب كبػّب، كأهنما يػيعىذَّباف، ٱبيىفَّ  عنهما ما دامتا رطبتْب

 .كىو حديث صحيح مشهور (ُ)ا٢بديث ،  ((كأما اآلخر كاف ال يسترئ من البوؿ، بالنميمة

                                                           

كاخركف،  السقا مصطفى: ٙبقيق ،ىشاـ البن النبوية السّبة ا٢بمّبم، أيوب بن ىشاـ بن ا٤بلك ابن ىشاـ، عبد  (ُ)
 .ُُٗ/ ِـ،  ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ، ِٗبصر، ط – كأكالده ا٢بليب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: الناشر
 بن مصطفى: ٙبقيق ،كاألسانيد ا٤بعاين من ا٤بوطأ ُب ٤با التمهيد ،القرطيب بن اهلل عبد بن يوس  عمر القرطيب، أبو  (ِ)

: النشر ا٤بغرب، عاـ – اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمـو كزارة: البكرم، ، الناشر الكبّب عبد ٧بمد، العلوم أٞبد
 . ُٔ/ ُُىػ،  ُّٕٖ

 .َْٔ/ْأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ّ)
 .ّٓٓ/ ْ، َِّٖأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ْ)
 .ُِْْ/ِ، ِْٕٔ، رقم ا٢بديثكالبلىباب ذكر القر أخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ٓ)
 .ِّٕ/ َْ، ِِّْٖأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ٔ)
 .ِّٗ/ ُ، ّٓٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث( ٕ)
 .ٓٗ/ِ، ُُّٔ، رقم ا٢بديث باب ا١بريد على القرأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
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كأمػر ُّػا ُب الػػدعاء الػذم بعػد التشػػهد مػن كػػل ، (ُ)مػن عػذاب القػػر االسػػتعاذةييكثػر  ككػاف
فػالنعيم ُب القػر ألىػل ، كنعيمػو كػذلك، فعذاب القر حػق، كُب أذكار ا٤بساء كالصباح، صبلة

ككػل مػن الفػريقْب ، الكفػر كالنفػاؽ كالفجػور كا٤بعصػيةكالعذاب ُب القر ألىل ، اإلٲباف كالطاعة
مػن ، على حسب تفاكهتم فيما كانوا عليػو ُب الػدنيا، تفاكتان كثّبان ، يتفاكتوف ُب النعيم كالعذاب
 .أك موجبات العذاب كالعقاب، موجبات النعيم كالثواب

، أكثػر كأتهػر مػن تعلقػو باألجسػاـ، ككقوعو عليها، غّب أف تعلق نعيم القر أك عذابو باألركاح
 .عذابو يشَبكاف ُب نعيم القر أك، ككقوعو عليها مع أهنما أعِب الركح كا١بسم

كا٢بق فيها مػا ذكرنػاه مػن اشػَباؾ الػركح كا١بسػد ُب نعػيم القػر ، كُب ا٤بسألة إشكاؿ كاختبلؼ
 (ِ). كعذابو إف شاء اهلل تعأب

كقػػد . كالتصػػدؽ عنػػو، كاالسػػتغفار، كيػػدفع بػػو عنػػو الػػدعاء لػػو، ك٩بػػا ينفػػع اهلل بػػو ا٤بيػػت ُب قػػره
 الصا٢بة عن الصا٢بْب كاألخيار كرؤيت فيو ا٤بنامات، كردت ُب ذلك األخبار كاآلثار الكثّبة

كلػػػػو ، إف أمػػػػي انفلتػػػػت نفسػػػػها: قػػػػاؿ لرسػػػػوؿ اهلل إف سػػػػعد بػػػػن عبػػػػادة : كُب ا٢بػػػػديث
 فحفر بئران ، نعم: فقاؿ عليو السبلـ؟ عنها فهل ينفعها أف أتصدؽ، تكلمت لتصدقت

 فهػػل بقػػي، يػػا رسػػوؿ اهلل إف أبػػومَّ قػػد ماتػػا: كقػػاؿ رجػػل(ّ)ا٢بػػديث . ىػػذه عػػن أـ سػػعد: كقػػاؿ
كصلة ، كًبر  أصدقائهما، إنفاذ عهدٮباك ، الدعاء ٥بما كاالستغفار: أربع)) :قاؿ؟ شيء أىبػيرَّٮبا بو

 (ْ) ((الرحم الٍب ال توصل إال بواسطتهما
 
 

                                                           

كاف يدعو يقوؿ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقوؿ: عن أيب ىريرة، أف رسوؿ اهلل مثل حديث،  (ُ)
أخرجو اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، كمن عذاب القر، كمن فتنة احمليا كا٤بمات، كمن شر فتنة ا٤بسيح الدجاؿ 

 .ُِْ/ُ، ٖٖٓ، رقم ا٢بديث باب ما يستعاذ منو ُب الصبلةمسلم ُب صحيحو، 
(  فتاكل ابن العذاب كالنعيم على النفس كالبدف ٝبيعا باتفاؽ أىل السنة كا١بماعةو اهلل قاؿ اإلماـ ابن تيمة رٞب( ِ)

 .ِِٖ/ْتيمية، 
، ُّٖٖ، رقم ا٢بديث باب موت الفجأة البغتةأخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ كقاؿ رجل كٓب يقل سعد، ( ّ)
ِ/َُِ. 
 .ْٕٓ/ِٓ، َُٗٓٔ( أخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث  ( ْ
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كقػد ، كٚبرج من القبػور، تدخل قبورىا بذنوب كا١بباؿ، أمٍب أمة مرحومة)) :كقاؿ عليو السبلـ
 (ِ) ((ىػا. ا٢بديث (ُ) ((غفر ٥با باستغفار األحياء لؤلموات

عن سؤاؿ ا٤بلكْب الكرٲبْب ألىل القبور كىل السؤاؿ منهما أك من   اإلماـ ا٢بداد لئكس
 .كٮبا اثناف أك ثبلثة كىل يتطوركف كيتصوركف ٕبسب تطور أحواؿ ا٤بوتى؟ أحدٮبا كبأم لغة

إليو بعد أما سؤاؿ ا٤بلكْب فهو صدؽ كحق ال شك فيو كذلك كلو ال ٰبتاج )) : فأجاب
كقد كرد ُب بعض ما سألتم عنو آثار ضعيفة كا٤بعتمد ىو اإلٲباف ، اليقْب بكوف السؤاؿ حقا
شرح الصدكر ُب ) كقد نقل ا٢بافظ السيوطي رٞبو اهلل تعأب ُب كتابو، بسؤاؿ ا٤بلكْب فقط
 (ّ) ((من ذلك ما فيو كفاية فراجعوا ذلك إف أردٛبوه( أحواؿ أىل القبور

 :ا٢بدادقاؿ اإلماـ 
وٍ ػػػػػػػػػػحً ػػػػػػػػرةه جى ػػػػػػػػػػػٍ عىٍم كىًإالَّ حيفػػػػػػػػنى  ***مىوى ػػػػػػػػػػػػػػػػػةه نىًعيػػػػػػػػبػٍرى ًإمَّا رىٍكضى ػػػػػػػػػػى كىالق                    يمى
ًيىمٍو                     ( ْ) طارػػػاألخم ًبعيٍظًم تىٍدرً  ٘بىٍرًم كىالى  ***فىاٍعمىٍل لًنػىٍفًسٍك ال تىكيٍن ُّى

ٍتمى مهىلٍّل ***كىسىلي رىبَّكى الغيٍفرىافى كىالعىٍفوى كىالرٍّضىا : أيضاكقاؿ     كىمىٍوتان عىلىى اإًلٍسبلىـً خى
 يٍوئلً ػػًظيمي كىمى ػػػػػػاٍلعى ىى اهللي ػً قيٍل رىبٌ ػػػػػفى  ***ٍسأىالى ػػػػوًر لًيى ػػػػػػػػػػػػػانىا اٍلقيبي ػػػػػػػػػػاءى فػىتَّ ػًإذىا جى                 
ًبيبي اهلًل أىفٍ ػػػػً نىب ***أىٍٞبىده  مادً ػػػػكىقيٍل ًدًيِب اإًلٍسبلىـي كىا٥بى                   ٓ)) لً ػػضىلي ميٍرسى ػػػػػػػػيٍّ حى

ا٤بسلم إذا سئل ُب القر يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل فذلك قولو )) : كقاؿ
چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ چ

     (ٕ) ((ا٢بديث (ٔ)
ىي النافعة كا٤بنجية من عذاب )) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ، قراءة سورة تبارؾ كل ليلة

أف : كمن ذلك كأهنا شفعت ُب رجل فغفر لو، (ُ)ككددت أهنا ُب قلب كل مؤمن (ُ)((القر
                                                           

أمٍب أمة مرحومة، متاب عليها، تدخل قبورىا بذنوُّا، كٚبرج من قبورىا أخرجو الطراين ُب األكسط: بلفظ آخر ) (ُ)
 . ِْٔ/ ِ(، ال ذنوب عليها، ٛبحص عنها ذنوُّا باستغفار ا٤بؤمنْب ٥با

 .ُٕ-ٔٔا٢بداد: سبيل اإلدكار، العمر الثالث، ص  ( ِ)
 .ّٖا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ّ)
، ص ( ْ  . ُِٔ(  ا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
، ص  (ٓ)  .ُِْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ِٕاآلية إبراىيم:  سورة( ٔ)
 .َٖ/ ٔ، ْٗٗٔرقم ا٢بديث ( يثبت اهلل الذين آمنوا بالقوؿ الثابت)باب أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٕ)
 . ّْٗ/ُُ، ََّٓأخرجو البزار ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ُ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

395 

 كأف يؤمن بنعيم القر ألىل. النبوة عن التوحيد كالدين ك، يؤمن بسؤاؿ منكر كنكّب للموتى
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد( ِ)  ((كبعذابو ألىل ا٤بعصية، الطاعة

ىمىاًت ًمنى الٍػ                     
ٍوًؿ كىاألىفػٍزىاًع كىالوىجىلً  *** كىالًذل بػىٍعدى ا٤ب  ػهى

 ظ لىلً ػػػػػػتيلىمه تٍغشىاؾى كىال ***نىًتًو ػػػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػٍرً كىفً ػػػػػػػػػػػػػًة القى ػػػػػػػػػى مٌ ػػػػضى                     
 لً ػػػػػغه ًلًذل دىخى ػػػػػًًُّمىا زىيٍ  ***ريهي ػػػػػػى ٍرً ميٍنكػػػػػػػػػقى ػػػػػػػػػػػػػّبي الٍ ػػػػػػػػػػػكىنىكً                     
عىمىلً ػػػػػػًعٍلًمًو كىالقىٍوًؿ كىال *** أىؿي عىنٍ ػػػػػػػٍ ا اٍلمىٍرءي ييسػػػػػكىًإذىا مى                     

(ّ) 
 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد

ا ػػػػػػػػػػػػجىبي لًلػػػػػػػػػألىعٍ  إين             نٍػيىا كىطىالًًبهى بً ػػػػػػػحىرًيًص عىلىيػٍهىا عى ػػػػػػػػػػػػكىٍللً  ***د   لي ػػػػػٍقليوي ىى
ىدىل غىرَّه اإًلمٍ  ***وًؿ عىٍنوي كىًإٍف غفاًفلو لىٍيسى بًاٍلمى ػػػػكىغى             

 هىاؿي كىاألىمىلي ػػػػػطىاؿى ا٤ب
 يىلي ػػػػػػػػػػً هىا ا٢بػبيوًر الًٍب تػىٍعيىا بً ػػػػػػػػػًإٔبى اٍلقي  ***تًو ػػػػػػػػػلً ػػػػػػػاسو لًنػيقٍ ػػػػػػػػػػػلىًتًو نى ػػػػػػػػػػاسو لًرًحٍ ػػػػنى             
و ػ  ًفيهىا الس             ٍم غىفىليواػػػػػػػػػٍلًلمي  ***ؤىاؿي كىكىٍم ىىٍوؿو كىكىٍم ًفًبى  ٍجرًًمْبى األئب عىٍن رىًٍُّّ
ا اٍلعى  ***مىا ػكى   يٌ قً ػػػػػػػػػيمه لًلتَّ ػػػػػػػػػبيوًر نىعً ػػػػػػكىًَب القي              ًديًنًو دىخىلي  ُبذىابي لىًمٍن ػػػػػػًفيهى

(ْ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 .ّٕٓ/ ُ، َِٕٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث( ُ)
 .َِِ(  ا٢بداد: النصائح الدينية، ص ( ِ 
، ص ( ّ)  .ِْٖا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ْْٔا٤برجع السابق: ص( ْ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

396 

 :النفخ في الصور: المطلب الثالث
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ: نفخ الريح ُب الشيء: النفخ ُب اللغة

چڤ  ڤ  ڤچكقاؿ تعأب(ُ)
(ِ)  

نفخ بفمو أخرج منو الريح كالنفيخ ا٤بوكل : كُب القاموس(ّ). كمنو نفخ الركح ُب النشأة األكٔب
 (ْ). بنفخ النار كا٤بنفاخ آلتو

. كػل إنسػػاف  فػو دفػع ا٥بػواء كمػػا يعر : ىػو كالػذم نسػتفيده مػن ىػػذه التعػاري  اللغويػة أف الػػنفخ
وص مػػن ملػػك ٨بصػػوص ٤بػػا فهػػو نفػػخ ٨بصػػوص ُب كقػػت ٨بصػػ)) :االصػػطبلحيكأمػػا معنػػاه ُب 
من أف نافخػان يػنفخ ُب  كما جاء التصريح بذلك ُب كتاب اهلل كسنة رسولو   يريده اهلل تعأب

فقػػد : كأمػػا معػػُب الصػػور.القيامػػةالصػػور بػػأمر اهلل تعػػأب ٤بػػا يريػػده اهلل مػػن التغيػػّب ُب خلقػػو ألمػػر 
 (ٓ) ( الصور كهيئة البوؽ) :جاء ُب صحيح البخارم عن ٦باىد أنو قاؿ

كالصحيح أف ا٤براد بالصور القرف الذم ينفخ فيو )) :ُب معُب الصور -رٞبو اهلل -قاؿ ابن كثّب
كقد جاء ُب حديث صحيح أف اليـو الذم تكوف فيو النفخة  (ٔ)  ((إسرافيل عليو السبلـ

إف أفضل أيامكم )) :مرفوعان  كالصعقة ىو يـو ا١بمعة كىو حديث أكس بن أكس الثقفي 
على أف من اإلٲباف باليـو اآلخر اآليات كقد دلت  (ٕ) (( يـو ا١بمعة فيو الصعقة كفيو النفخة

قاؿ ،   كالقياـ من القبوركالضع، سبب الفزع الذم جعلو اهلل، اإلٲباف بالصور كالنفخ فيو
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: تعأب

ىذه اآلية الكرٲبة من السورة ذكر اهلل فيها نفختْب نفخة  (ٖ) چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 ُبكأما النفخات )): –رٞبو اهلل -قاؿ ابن كثّب  كالنفخات ثبلث. الصعق كنفخة البعث

                                                           

 .َُِ اآلية( سورة طو: ُ)
 .ُٓ اآلية(  سورة يس: ِ)
 .ََٓا٤بفردات ُب غريب القرآف: صاألصبهاين:  ( ّ)
 .َٗ/ٓالنهاية ُب غريب ا٢بديث ابن األثّب: (  ْ)
 .َُٖ/ٖأحرجو البخارم ُب صحيحو: باب نفخ ُب الصور، ( ٓ)
 . ُِٖ/ّابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ٔ)
 .ُٗ/ّ، ُّْٕ، رقم ا٢بديث يـو ا١بمعة إكثار الصبلة على النيب أخرجو النسائي ُب سننو: باب ( ٕ)
 ٖٔ اآليةالزمر:  سورة( ٖ)
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فعدد النفخات  (ُ) (( ٍب نفخة البعث، ٍب نفخة الصعق، نفخة الفزع: الصور فثبلث نفخات
 : تعأبكىي ا٤بذكورة ُب قولو : األكٔب نفخة الفزع. ثبلث كقد كردت كلها صرٰبة ُب القرآف

چ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ 
(ِ)

. 
ٱبرج )) :قاؿ رسوؿ اهلل: بن عمرك قاؿ كركل مسلم ُب صحيحو من حديث عبد اهلل

ٍب ينفخ ُب الصور فبل يسمعو أحد إال إٔب أف قاؿ . . . . الدجاؿ ُب أمٍب فيمكث أربعْب
 .(ّ) ((ا٢بديث. . . قاؿ كأكؿ من يسمعو رجل يلوط حوض إبلو يتان يتان كرفع لً أصغى لً 

 .نفخة الصعقفهذه النفخة ا٤بذكورة ُب ا٢بديث ىي نفخة الفزع ٍب تأٌب بعدىا 
كىذه ىي الٍب فيها ا٥ببلؾ ١بميع ا٤بوجودين ، كىي نفخة ا٤بوت: النفخة الثانية نفخة الصعق

كقد قدمنا أف . من أىل السموات كمن ُب األرض من اإلنس كا١بن كا٤ببلئكة إال من شاء اهلل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: تعأباهلل قاؿ . كالبعث دلت عليهما السورة، نفخٍب الصعق

 (ْ) چ    پ  پ  ڀ پ 
كىذه النفخة ىي نفخة البعث كالنشور كالقياـ لرب العا٤بْب دؿ : نفخة البعث: النفخة الثالثة

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ: عليها من السورة قولو تعأب
كما بْب النفحتْب  (ٓ)

يا : النفختْب أربعوف قالوابْب )) :قىاؿى   عىًن النَّيبٍّ ، أىبىا ىيرىيٍػرىةى أربعوف كما جاء ُب حديث 
: قاؿ أربعوف شهرا: قاؿ، أبيت: قاؿ، أربعوف سنة: قاؿ، أبيت: قاؿ، أبا ىريرة أربعوف يوما

-قاؿ ابن كثّب (ٔ)  ((فيو يركب ا٣بلق، إال عجب ذنبو، أبيت كيبلى كل شيء من اإلنساف
ٍب ٰبيي أكؿ من ٰبيي إسرافيل كيأمره أف ينفخ ُب الصور أخرل كىي النفخة )) :-رٞبو اهلل

                                                           

 .ِّْ/ُٗابن كثّب: البداية كالنهاية البن كثّب،  ( ُ)
 ٕٖ اآليةالنمل: سورة ( ِ)
إياه، كذىاب أىل ا٣بّب كاإلٲباف، باب ُب خركج الدجاؿ كمكثو ُب األرض، كنزكؿ عيسى كقتلو أخرجو مسلم: ( ّ)

 .ِِٖٓ/ْ، َِْٗ، رقم ا٢بديث كبقاء شرار الناس كعبادهتم األكثاف، كالنفخ ُب الصور، كبعث من ُب القبور
 ٖٔ اآليةالزمر:  سورة( ْ)
 ٖٔاآلية الزمر:  سورة( ٓ)
رقم ا٢بديث باب قولو: كنفخ ُب الصور فصعق من ُب السموات كمن ُب األرض، أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٔ)

ُْْٖ ،ٔ/ُِٔ. 
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 چ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چكجلالثالثة نفخة البعث قاؿ اهلل عز 
: أم  (ُ)

كىذه  (ِ) (( بعد ما كانوا عظاما كرفاتا صاركا أحياء ينظركف إٔب أىواؿ يـو القيامة ءأحيا
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ  ٹ ٹ منها جاءت فيها آيات كثّبةنفخة البعث النفخة الٍب ىي 

كالصور يسمى الناقور ، كذلك ألف صوت ا٤بلك إذا صاح ))قاؿ الشاطرم  (ّ) چ  ڱ  ڱ
فيو ينقر الصوت فيو فيصيح من ُب السموات كمن ُب األرض لذلك الصوت العظيم فذلك 

 چ  ى  ى  ائ  ائ  ې    ۉ  ې    ې  ې چ:تعأب قولو
 (ٓ) ((اىػ (ْ)

كذلك أنو يأمر اهلل عز كجل إسرافيل عليو السػبلـ أف يػنفخ ُب الصػور )) :اإلماـ ا٢بداد قاؿ
چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې چ ٹ ٹ: الثانيػػػػػػػػػػة النفخػػػػػػػػػػة

(ٔ)
ٹ 

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ ٹ
(ٕ)

ے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵   ﮶   چ ٹ ٹ 

چ       ﮷     ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁
يب  جت   حت  خت  مت  چ  ٹ ٹ (ٖ)

چىت  يتجث  مث  ىث  يث  حج
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     چ  ٹ ٹك(ٗ )

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے    ڻ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ

چے     ۓۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ      چ ٹ ٹ. (َُ) 

                                                           

 ٖٔ اآليةالزمر: سورة ( ُ)
 .ُُٔ/ٕابن كثّب: تفسّب ابن كثّب،  ( ِ)
(3)

 ُٖاآلية النبأ: سورة  
 ٗ - ٖ( ا٤بدثر: ْ)
النفحات ا٢برمية ،الناشر ا٢بركؼ للنشر لشاطرم : سآب بن عبداهلل بن عمر الشاطرم ، الفوائد الشاطرية من ( آ)

 .ِّْ/ُـ ، َُِّ -ىػ ُّْْ، ُكالتوزيع ط
 ُٓ اآليةيس:  سورة( ٔ)
 ٖٔ اآلية الزمر:  سورة( ٕ)
 ٕ اآليةالتغابن:  سورة( ٖ)
 ِٖ اآليةلقماف:  سورة( ٗ)
 َِ-ُٗ اآليةالعنكبوت:  سورة( َُ)
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چپ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ   چ ٹ ٹك(ُ)

 چ پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ     ٹ   ٹ
(ِ). 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ ٹ ٹ

 (ّ) چۀ  ۀ  ہ ہ  ہ      ھ  ھ
كمػا آيػة ذلػك ُب ، يػا رسػوؿ اهلل كيػ  يعيػد اهلل ا٣بلػق: قلػت: قػاؿ كعن أيب رزيػن العقيلػي 

: قػػاؿ نعػػم : قػػاؿ؟ مػػررت بػػو يهتػػز خضػػراٍب ، مػػا مػػررت بػػوادم قومػػك جػػدباأك : قػػاؿ؟ خلقػػو
عػن ، ُب حديث طويػل، ُب كتاب التذكرة-رٞبو اهلل  -كذكر القرطيب (ْ) ((فتلك آيتو ُب خلقو

ك٫بػػػػن ُب طائفػػػػة مػػػػن أصػػػػحابو كسػػػػاؽ ا٢بػػػػديث ، حػػػػدثنا رسػػػػوؿ اهلل : قػػػػاؿ، أيب ىريػػػػرة 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ    چ: أ٠بػػػػػػاؤهكتقدسػػػػػت ، إٔب قولػػػػػو جػػػػػػل ثنػػػػػاؤه، بطولػػػػػو

چ  ہ  ہ  ھ  ھ
ال تػػػػرل فيػػػػو ، ٍب ٲبػػػػدىا مػػػػد األدًن العكػػػػاتي، فيبسػػػػطها بسػػػػطا (ٓ)

 (ٔ) ((عوجا كال أمتا
. ُب مثػػل مػػا كػػانوا فيػػو مػػن األكؿ، فػػإذا ىػػم ُب األرض ا٤ببدلػػة، ٍب يزجػػر اهلل ا٣بلػػق زجػػرة كاحػػدة
ٍب ينزؿ اهلل علػيكم ، كاف على تهرىامن كاف على تهرىا  ك ، من كاف ُب بطنها كاف ُب بطنها
حػٌب يكػوف ا٤بػاء ، فتمطػر السػماء علػيكم أربعػْب يومػا؛ ا٢بيػواف: ماء من ٙبػت العػرش يقػاؿ لػو
، ككنبػات البقػل، ٍب يػأمر اهلل باألجسػاد فتنبػت كنبػات الطراثيػث. مػن فػوقكم اثػِب عشػر ذراعػا
، ة العػػػرشليحػػػى ٞبلػػػ: يقػػػوؿ اهلل تعػػػأب، فكانػػػت كمػػػا كانػػػت، حػػػٌب إذا تكاملػػػت أجسػػػادكم

                                                           

 ٔ اآليةا٢بج:  سورة( ُ)
 ّٗ اآليةفصلت:  سورة( ِ)
   ٕٗ-ٖٕاآلية يس:  سورة (ّ)
 أحاديث ُب األصوؿ جامع ،األثّب ابن ٧بمد بن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات أبو الدين أخرجو ابن األثّب: ٦بد( ْ)

، ّْٕٗ، ، رقم ا٢بديث ُالبياف، ط دار مكتبة ا٢بلواين مكتبة األرنؤكط، ، الناشر القادر عبد: ٙبقيق ،الرسوؿ
َُ/ِِْ. 

  (ٓ) سورة  ْٖ اآليةإبراىيم: 
 بن ٧بمد بن الصادؽ ٙبقيق، اآلخرة كأمور ا٤بوتى بأحواؿ القرطيب، التذكرة أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد القرطيب: أبو ( ٔ)

اآلخرة،  كأمور ا٤بوتى بأحواؿ ىػ، التذكرة ُِْٓ، ُكالتوزيع، الرياض، ط للنشر ا٤بنهاج دار مكتبة: ، الناشرإبراىيم
 .ّْٖص
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ٍب ، فيأخػػذ الصػػور، فيػػأمر اهلل إسػػرافيل، ى جريػػل كميكائيػػل كإسػػرافيلليحػػ: ٍب يقػػوؿ. فيحيػػوف
كاألخػػرل مظلمػػة فيأخػػذىا اهلل ، يػدعو اهلل تعػػأب األركاح فيػػؤتى ُّػا تتػػوىج أركاح ا٤بسػػلمْب نػورا

األركاح كأمثػػػاؿ فيػػػنفخ فتخػػػرج ، انفػػػخ نفخػػػة البعػػػث: ٍب يقػػػوؿ إلسػػػرافيل. فيلقيهػػػا ُب الصػػػور
لػّبجعن كػل ، كعػز ٌب كجػبلٕب: فيقوؿ اهلل عز كجػل، النحل قد مؤلت ما بْب السماء كاألرض

فتمشػي ُب ، ٍب تدخل ُب ا٣بياشيم، فتدخل األركاح ُب األرض إٔب األجساد، ركح إٔب جسده
 ٍب تنشػق األرض عػنكم  كأنػا أكؿ مػن تنشػق األرض عنػو (ُ). األجساد مشي السػم ُب اللػديغ

، كاللسػػاف يومئػػذ بالسػػريانية. فتخرجػػوف منهػػا شػػبابا أبنػػاء ثػػبلث كثبلثػػْب، ( أم نبينػػا ٧بمػػد)
 ٹك(ِ) چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې چ  ٹ ٹسراعا 

چڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ
(ّ)

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  چ : كقاؿ تعأب 

 چڱ  ں  ں  
چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ، (ْ)

 (ٔ)ا٢بديث . . . (ٓ)
، ٝبػػع طرثػػوث، كالطراثيػػث، ال يعلػػم قػػدر عظمػػو إال اهلل تعػػأب، قػػرف عظػػيم مػػن نػػور: كالصػػور

كىػػو عجػػب ، أنػػو يبلػػى مػػن اإلنسػػاف كػػل شػػيء إال عظمػػا كاحػػدا: كُب ا٢بػػديث. نبػػات يؤكػػل
 .كعجب الذنب عظم صغّب جدا ُب آخر الصلب، (ٕ)كمنو يركب ا٣بلق، الذنب

فينبتػوف ، يشبو مِب الرجاؿ، السماء مطرا غزيرا فإذا أراد اهلل جلت قدرتو أف يبعث ا٣بلق أمطر
ف يػػنفخ ُب الصػػػور أكيػػػأمره ، ٍب يبعػػث اهلل إسػػرافيل ، كمػػا ينبػػت الػػػزرع،  مػػن حيػػث دفنػػػوا
كتنشػق عػنهم ، كينشػركف، فَبجػع األركاح إٔب أجسػادىا فيحيػوف بػإذف اهلل تعػأب، نفخة البعػث
 إٔب موق  يـو القيامة، اهلل تعأبٍب ٙبشر األجساد كاألركاح إٔب ، كتبعثر القبور، األرض

                                                           

 .ّْٖ/ُالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف تفسّب القرطيب،   (ُ)
 ُٓ اآليةيس: سورة ( ِ)
   ٖ اآليةالقمر: سورة ( ّ)
 ِْاآلية ؽ: ( سورة  (ْ
 ْٕ اآليةالكه : سورة ( ٓ)
 ،راىويو بن إسحاؽ مسند ،راىويو ابن بػ ا٤بعركؼ إبراىيم بن إسحاؽ يعقوب أخرجو ابن راىويو ُب مسنده: أبو( ٔ)

 .ٖٗ/ُـ، ُُٗٗ –ىػ  ُُِْ، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - اإلٲباف مكتبة: البلوشي، الناشر الغفور عبد: ٙبقيق
ٍب ينزؿ اهلل من السماء ماء فينبتوف كما ينبت البقل، ليس من اإلنساف شيء إال كما جاء ُب حديث ابوىريرة )( ٕ)

 ّْٓٗ( أخرجو البخارم، رقم ا٢بديث لقيامةيبلى، إال عظما كاحدا كىو عجب الذنب، كمنو يركب ا٣بلق يـو ا
ٔ/ُٔٓ. 
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ڤ   ڤ   ڤ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ٹ ٹ

چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ
 .اآليات (ُ)

چ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ ٹ ٹك
  كقػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل (ِ)

ٰبشػػر النػػاس )) :كقػػاؿ (ّ) ((كيبعػػث علػػى مػػا مػػات عليػػو، ٲبػػوت ا٤بػػرء علػػى مػػا عػػاش عليػػو))
ينظػػر                                                                                                                   كاسػػوأتاه : قالػػت عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا، النسػػاء ٨بتلطػػات بالرجػػاؿ، حفػػاة عػػراة غػػرال
ٰبشػػر النػػاس )) :كقػػاؿ (ْ) ((األمػػر أشػػد مػػن أف يهمهػػم ذلػػك فقػػاؿ       ؛ بعضػػهم إٔب بعػػض
فمػن ، كأعػرل مػا كػانوا قػط كأنصػب مػا كػانوا قػط، كأعطػش مػا كػانوا قػط، أجوع مػا كػانوا قػط
كمػػن عمػػل هلل كفػػاه ، كمػػن كسػػا هلل كسػػاه اهلل، كمػػن سػػقى هلل سػػقاه اهلل، أطعػػم هلل أطعمػػو اهلل

أهنػا األرض : قػاؿيك ، أمركا با٤بسّب إٔب أرض احملشر، فإذا خرجوا من قبورىم (ٓ) ( عز كجل اهلل
 (ٕ) ((فتسوقهم ا٤ببلئكة إليها، (ٔ)ا٤بباركة كاألرض ا٤بقدسة بالشاـ

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ْٖ - ْٕاآلية الكه : سورة ( ُ)
 ْْ اآلية ؽ: سورة ( ِ)
بّبكت،  – ا١بديدة الندكة دار: الكبائر، الناشر، الذىيب أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد أيب الدين أخرجو الذىيب: مشس( ّ)
 .ُٗص
عراة غرال قالت عائشة: فقلت: يا رسوؿ اهلل، الرجاؿ كالنساء ٙبشركف حفاة أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ  (ْ)

 .َُٔ/ ٖباب كي  ا٢بشر،  «األمر أشد من أف يهمهم ذاؾ»ينظر بعضهم إٔب بعض؟ فقاؿ: 
: ٙبقيق ،ا٤بخلص طاىر أليب أخرل كأجزاء ا٤بخلصيات ،ا٤بخلص العباس بن الرٞبن عبد بن أخرجو ا٤بخلص: ٧بمد (ٓ)

 . ّْْ/ ّـ،  ََِٖ - ىػ ُِْٗ، ُقطر، ط لدكلة األكقاؼ كزارة: ، الناشر جرار، الدين سعد نبيل
( أخرجو البزار ُب الشاـ أرض احملشر كا٤بنشر ): عن أيب ذر، رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللكما جاء ( ٔ)

 .ِّٖ/ٗ، ّٓٔٗمسنده، رقم ا٢بديث 
 .ٕٖا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ٕ)
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 :المطلب الرابع الحشر
 أوال النار تسوق الناس إلى ارض المحشر

صلى  فقاؿ، اطلع النيب علينا ك٫بن نتذاكر: قاؿ، م رضي اهلل عنوعن حذيفة بن أسيد الغفار 
ركف قبلها إهنا لن تقـو حٌب ت: قاؿ، نذكر الساعة: قالوا؟ ما تذاكركف)) :كسلم كآلو اهلل عليو

كنزكؿ عيسى ابن ، كطلوع الشمس من مغرُّا، كالدابة، كالدجاؿ، الدخاف فذكر عشر آيات
كخس  ، خس  با٤بشرؽ: كثبلثة خسوؼ، كيأجوج كمأجوج، مرًن صلى اهلل عليو كسلم

 ((تطرد الناس إٔب ٧بشرىم، كآخر ذلك نار ٚبرج من اليمن، ٔبزيرة العربكخس  ، با٤بغرب
كىذه النار ا٣بارجة من قعر عدف كاليمن ىي )) :ُب شرحو -رٞبو اهلل–قاؿ اإلماـ النوكم (ُ)

ابتداء خركج النار من قعر  كالظاىر أفقلت ، (ِ) ((ا٢باشرة للناس كما صرح بو ُب ا٢بديث
يقع حشرىا للناس من ا٤بشرؽ كحينئذ، فإذا خرجت انتشرت ُب األرض كلها عدف  

(ّ) (( أكؿ أشراط الساعة نار ٙبشر الناس من ا٤بشرؽ إٔب ا٤بغرب)) جاء ُبإٔب ا٤بغرب كما     
فتسػوؽ النػاس إٔب ، كقد كرد أف اهلل عز كجل يبعث نارا من قعر عدف)) :ا٢بدادقاؿ اإلماـ 
فتسػػّب تلػػك النػػار معهػػم حيػػث ، (ٓ)مػػن برىػػوت كاد أسػػفل حضػػرموت: كقيػػل، (ْ)أرض احملشػػر

، كتصػبح معهػم حيػث أصػبحوا، كٛبسػي معهػم حيػث أمسػوا، كتقيل معهم حيػث قػالوا، ساركا
، صػػػاحبوفيتبػػػع ، كتتمثػػػل للنػػػاس عنػػػد ذلػػػك أعمػػػا٥بم مػػػن صػػػاّب، كيكػػػوف سػػػّبىا كسػػػّب اإلبػػػل

، كبو ككلفو أف ٰبملػو علػى تهػرهكرٗبا ر ، عملو فيوحشو كيوٖبو ءكمن سي، كيؤنسو كيكوف معو
چ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں    چ ٹ ٹ

ۈ  ۈ   چ  كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػأب(ٔ)

چ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې
 مػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػل إنسػػػػػػػػػاف ءكٯبػػػػػػػػػي (ُ)

 ٹ ٹحفظتو من ا٤ببلئكة الذين كانوا ٰبفظوف عليو عملو ُب حياتو الدنيا 

                                                           

 .ِِِٓ/ْ، َُِٗ، رقم ا٢بديث باب ُب اآليات الٍب تكوف قبل الساعة أخرجو مسلم ُب صحيحو:( ُ)
 .ِٖ/ ُٖالنوكم: شرح مسلم،  ( ِ)
 .ٖٓ/ ٗ، باب خركج النارأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 .ُِٕ/ ّ، ال تقـو الساعة حٌب ٱبرج عشر آياتأخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: من حديث ( ْ)
 .ُُٓ/ِا٤برضية،  الفرقة عقد ُب ا٤بضية الدرة لشرح األسرار األثرية كسواطع البهية األنوار السفاريِب:، لوامع ( ٓ)
 ُّ اآليةاألنعاـ:  سورة( ٔ)
 ُّ اآليةالعنكبوت:  سورة( ُ)
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چ  ڎ  ڎ    ڈ    ڈ  ژ  ژ چ 
اَّػػػرمْب داللػػػة أعمػػػا٥بم السػػػيئة الػػػٍب كػػػانوا كتظهػػػر علػػػى (ُ)

تعظػم بطػوهنم ، حٌب كرد أف أكلة الربا، كماتوا كٓب يتوبوا منها إٔب رُّم تعأب، عملوىا ُب الدنيا
حػػػػٌب ، كأف الزنػػػػاة تعظػػػػم فػػػػركجهم، كيقعػػػػوف أخػػػػرل مػػػػن عظػػػػم بطػػػػوهنم، فيقومػػػػوف تػػػػارة، جػػػػدا

كأىػػػل الكػػػذب كالغيبػػػة ، أيػػػديهم ا٣بمػػػر ٰبشػػػركف ككؤكسػػػها ُبكشػػػربة ، ضيسػػػحبوهنا علػػػى األر 
 صػػػور تتمثػػػل ٥بػػػم أمػػػوا٥بم ُب، كمػػػانعي الزكػػػاة، تطػػػوؿ ألسػػػنتهم حػػػٌب تبلػػػغ صػػػدكرىم، كالنميمػػػة

، يطػؤىم الػر كالفػاجر، كٰبشر ا٤بتكركف على النػاس ُب صػور الػذر، يطوقوف ُّا، حيات ىائلة
چ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ ٹ ٹإٔب غّب ذلك 

 (ّ) ((ىػا  (ِ)

 حاالت الناس في الحشرثانيا 
كاثناف ، راغبْب راىبْب: ٰبشر الناس على ثبلث طرائق)) :قاؿ عن النيب جاء ُب ا٢بديث 

تقيل ، كٰبشر بقيتهم النار، كعشرة على بعّب، كأربعة على بعّب، كثبلثة على بعّب، على بعّب
معهم كٛبسي ، كتصبح معهم حيث أصبحوا، كتبيت معهم حيث باتوا، معهم حيث قالوا
أف ا٢بديث يفسر بعضو بعضا كقد كقع ُب ا٢بساف )) قاؿ اإلماـ ابن حجر (ْ) ((حيث أمسوا

من حديث أيب ىريرة كأخرجو البيهقي من كجو آخر عن علي بن زيد عن أكس بن أيب أكس 
عن أيب ىريرة بلفظ ثبلثا على الدكاب كثبلثا ينسلوف على أقدامهم كثبلثا على كجوىهم قاؿ 

م الذم كقع ُب تفسّب الواقعة كنرل أف ىذا التقسيم الذم كقع ُب ىذا ا٢بديث نظّب التقسي
فقولو ُب ا٢بديث راغبْب راىبْب يريد بو عواـ  (ٓ)ثبلثة اآليات أزكاجاُب قولو تعأب ككنتم 

ا٤بؤمنْب كىم من خلط عمبل صا٢با كآخر سيئا فيَبددكف بْب ا٣بوؼ كالرجاء ٱبافوف عاقبة 
كاثناف على بعّب إْب السابقْب سيئاهتم كيرجوف رٞبة اهلل بإٲباهنم كىؤالء أصحاب ا٤بيمنة كقولو 

كىم أفاضل ا٤بؤمنْب ٰبشركف ركبانا كقولو كٙبشر بقيتهم النار يريد بو أصحاب ا٤بشأمة 
كركوب السابقْب ُب ا٢بديث ٰبتمل ا٢بمل دفعة كاحدة تنبيها على أف البعّب ا٤بذكور يكوف 

                                                           

      . ٖٖىود: اآلية: سورة  (ُ)
 ُْاآلية الرٞبن:  سورة( ِ)
 . ٖٖا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ّ)
 .َُٗ/ٖ، ِِٓٔ، رقم ا٢بديث باب: كي  ا٢بشرأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ْ)
  ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳     ےہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ   چ (ٓ)

 ُُ - ٕالواقعة:  چ﮸  ﮹    ﮷﮵  ﮶  
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عراف كٰبتمل أف يراد بو من بدائع فطرة اهلل تعأب حٌب يقول على ما ال يقول عليو غّبه من الب
التعاقب قاؿ ا٣بطايب كإ٭با سكت عن الواحد إشارة إٔب أنو يكوف ٤بن فوقهم ُب ا٤برتبة  
 كاألنبياء ليقع االمتياز بْب النيب كمن دكنو من السابقْب ُب ا٤براكب كما كقع ُب ا٤براتب

 (ُ) ((انتهى
ُب احملشػػر كىػػذا التقسػػيم  كاإلمػػاـ ا٢بػػداد اسػػتدؿ ٕبػػديث ُب سػػنن الَبمػػذم عػػن حػػاالت النػػاس

ىػػل طاعتػػو عػػن غػػّبىم مػػن هػػر اهلل قيمػػة أنبيائػػو كأكليائػػو كأمػػن بػػاب الرتػػب كالػػدرجات حػػٌب يظ
ا٤بؤمنْب فضبل عن العصاة كعن الكافرين كقد أكرد اإلماـ ا٢بداد االحاديػث ُب حػاالت النػاس 

، أقػػدامهمكمشػػاة علػػى ، ركبػػاف: إف النػػاس ٰبشػػركف علػػى ثػػبلث طوائػػ : كُب ا٢بػػديث) فقػػاؿ
إف الػذم أمشػاىم علػى أقػدامهم قػادر علػى أف )) :قاؿ عليػو الصػبلة كالسػبلـ، كعلى كجوىهم

يػا رسػوؿ ، قلت: قاؿكركم من حديث معاذ بن جبل  (ِ)ا٢بديث ((ٲبشيهم على كجوىهم
يػػا معػػاذ  فقػػاؿ النػػيب  (ّ) چ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ: اهلل أرأيػػت قػػوؿ اهلل عػػز كجػػل

ٰبشر عشرة أصناؼ من : ٍب قاؿ، ٍب أرسل عينيو بالبكاء. عن أمر عظيم بن جبل لقد سألت
، فمػنهم علػى صػورة القػردة، كبػدؿ صػورىم، قد ميزىم اهلل من ٝباعات ا٤بسػلمْب، أمٍب أشتاتا

ككجػػػػوىهم يسػػػػحبوف ، أرجلهػػػػم أعبلىػػػػم، كبعضػػػػهم منكسػػػػوف، كبعضػػػػهم علػػػػى صػػػػورة ا٣بنزيػػػػر
كبعضػػهم ٲبضػػغوف ألسػػنتهم ، ال يعقلػػوف كبعضػػهم صػػم بكػػم، كبعضػػهم عمػػي يػػَبددكف. عليهػػا

كبعضػهم مقطعػة ، يقػذرىم أىػل ا١بمػع، يسيل القيح مػن أفػواىهم لعابػا، مدالة على صدكرىم
، مػػن ا١بيفػػة كبعضػػهم أشػػد نتنػػا، كبعضػػهم مصػػلبوف علػػى جػػذكع مػػن النػػار، أيػػديهم كأرجلهػػم

 .كبعضهم يلبسوف جبلليب سابغة من القطراف
، كأمػا الػذين علػى صػورة ا٣بنػازير. فالقتات من الناس يعِب النماـفأما الذين على صورة القردة 
كأمػػػا . كأمػػا ا٤بنكسػػػوف علػػى رؤكسػػهم ككجػػوىهم فأكلػػة الربػػا. فأىػػل السػػحت كا٢بػػراـ كا٤بكػػس

كأمػػػا الػػػػذين . فالػػػػذين يعجبػػػوف بأعمػػػا٥بم، كأمػػػا الصػػػم الػػػبكم، فمػػػن ٯبػػػور ُب ا٢بكػػػػم، العمػػػي
                                                           

 .ّٗٔ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
ٰبشر الناس يـو القيامة ثبلثة أصناؼ: صنفا مشاة، كصنفا ركبانا،  أخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ آخر كىو ( ِ)

إف الذم أمشاىم على أقدامهم قادر )كصنفا على كجوىهم، قيل: يا رسوؿ اهلل، ككي  ٲبشوف على كجوىهم؟ قاؿ: 
 .َّٓ/ٓ(، على أف ٲبشيهم على كجوىهم، أما إهنم يتقوف بوجوىهم كل حدب كشوؾ

 ُٖ اآليةالنبأ:  سورة( ّ)
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ال  قػو٥بم فعلهػم كأمػا ا٤بقطعػة أيػديهم كأرجلهػم  فالعلماء كالقضاة الذين ٱب، ٲبضغوف ألسنتهم
. فالسػعاة بالنػاس إٔب السػػبلطْب، كأمػػا ا٤بصػلبوف علػى جػذكع مػػن النػار. فالػذين يػؤذكف ا١بػّباف

كٲبنعػػوف حػػق اهلل مػػن ، فالػػذين يتمتعػػوف بالشػػهوات كاللػػذات، كأمػػا الػػذين أشػػد نتنػػا مػػن ا١بيفػػة
ذكػػػػر ىػػػػذا . نتهػػػػىا. لكػػػػر كالفخػػػػر كا٣بػػػػيبلءفأىػػػػل ا، كأمػػػػا الػػػػذين يلبسػػػػوف ا١ببلليػػػػب، أمػػػػوا٥بم

ٰبشػػر النػػاس علػػى أرض )) :كقػػاؿ رسػػوؿ اهلل. (ُ)ُب التػػذكرة  -رٞبػػة اهلل-ا٢بػػديث القػػرطيب 
ٰبشػػر )) :كقػػاؿ عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ (ِ)  ((لػػيس فيهػػا علػػم ألحػػد، يكقػػرص النقػػبيضػػاء غػػراء  

 .(ّ)ا٢بديث  ((ىم البصرذكينف، يسمعهم الداعي، الناس ُب صعيد كاحد
مػػن ا١بػػن كاإلنػػس كالشػػياطْب كالبهػػائم ، فػػإذا اجتمػػع فيػػو ا٣ببلئػػق، كذلػػك ىػػو موقػػ  القيامػػة

صػػفا ، كأحػػاطوا بأىػػل ا١بمػػع، ٍب تنزلػػت ا٤ببلئكػػة علػػيهم السػػبلـ بػػأمر اهلل، كالوحػػوش كالسػػباع
قػاؿ ، كال ٯبػدكف إٔب ذلػك سػبيبل، فبل يستطيع اَّرمػوف كالظػا٤بوف ىربػا كال فػرارا، خل  ص 
ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   چ اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب

            ﯁    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﮼    ﮹   ﮺     ﮻

چائ
كتػػػدنو الشػػػمس مػػػن رؤكسػػػهم ، كٲبػػػوج بعضػػػهم ُب بعػػػض، كيػػػزدحم أىػػػل ا٤بوقػػػ (ُ)

أك ا٤بيػل الػذم ، ال أدرم أىو ميل ا٤بسػافة مػن األرض: قاؿ الراكم. حٌب تكوف على قدر ميل
كيبلػغ مػنهم ، مػا ال يعلمػو إال اهلل، فحينئذ ينزؿ بالنػاس مػن الكػرب كا٢بػر كالعطػش يكتحل بو
 .حٌب يذىب عرقهم ُب األرض أربعْب ذراعا، كيعرؽ الناس، عظيمامبلغا 

                                                           

 .ِٓٓ/ ُالقرطيب: التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة،   (ُ)
ٰبشر الناس يـو القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة أخرجو البخارم كمسلم ُب صحيحهما: كلفظ البخارم ) (ِ)

 .َُٗ/ ٖ، ُِٓٔ، رقم ا٢بديث باب: يقبض اهلل األرض يـو القيامة قاؿ سهل أك غّبه: ليس فيها معلم ألحد (نقي
باب ُب البعث « ٰبشر الناس يـو القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي، ليس فيها علم ألحدكلفظ مسلم )

العفراء .قاؿ اإلماـ النوكم ُب شرحو للحديث َُِٓ/ ْ، َِٕٗ، رقم ا٢بديث كالنشور كصفة األرض يـو القيامة
ككسر القاؼ كتشديد الياء ىو الدقيق ا٢بورم كىو الدرمك كىو بالعْب ا٤بهملة كا٤بد بيضاء إٔب ٞبرة كالنقى بفتح النوف 

األرض ا١بيدة قاؿ القاضي كأف النار غّبت بياض كجو األرض إٔب ا٢بمرة قولو صلى اهلل عليو كسلم )ليس فيها علم 
 .ُّْ/ُٕشرح النوكم على مسلم،   ألحد( ىو بفتح العْب كالبلـ أم ليس ُّا عبلمة سكُب أك بناء كال أثر(

 . ْٖ/ ٔ، ُِْٕ، رقم ا٢بديثباب ذرية من ٞبلنا مع نوح إنو كاف عبدا شكوراأخرجو البخارم ُب صحيحو:  (ّ)
 ّٓ - ِّ اآلية( الرٞبن: ُ)
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فمػن النػاس ، نػاسفيعػرؽ ال، تدنو الشمس من األرض يـو القيامة)) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
كمػػنهم مػػن يبلػػغ ركبتيػػو كمػػنهم مػػن يبلػػغ ، مػػن يبلػػغ نصػػ  سػػاقيو كمػػنهم، وبيػػمػػن يبلػػغ عرقػػو كع

كأشػػار بيػػده فأ١بمهػػا فػػاه كمػػنهم مػػن ، كمػػنهم مػػن يبلػػغ فػػاه، كمػػنهم مػػن يبلػػغ خاصػػرتو، فخذيػػو
ا٤بػػرء ُب تػػل )) :كقػػاؿ (ُ) ((كمػػر بيػػده علػػى رأسػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ىكػػذا، يغطيػػو عرقػػو

: يظلهم اهلل ُب تلو يػـو القيامػة يػـو ال تػل إال تلػوسبعة )) :كقاؿ (ِ)  ((صدقتو يـو القيامة
كرجػػػبلف ٙبابػػػا ُب اهلل ، كرجػػػل قلبػػػو معلػػػق با٤بسػػػاجد، كشػػػاب نشػػػأ ُب عبػػػادة اهلل، إمػػػاـ عػػػادؿ

، إين أخػػػاؼ اهلل: كرجػػػل دعتػػػو امػػػرأة ذات منصػػػب كٝبػػػاؿ فقػػػاؿ، اجتمعػػػا عليػػػو كتفارقػػػا عليػػػو
كرجػػػل ذكػػػر اهلل خاليػػػا ، ق ٲبينػػػوكرجػػػل تصػػػدؽ بصػػػدقة فأخفاىػػػا حػػػٌب ال تعلػػػم مشالػػػو مػػػا نتفػػػ

مػػن أنظػػر معسػػرا أك كضػػع )) :كقػػاؿ .أم ُب تػػل عرشػػو: معػػُب ُب تلػػو. (ّ) ((ففاضػػت عينػػاه
مػػػن سػػػره أف ينظػػػر إٔب يػػػـو القيامػػػة فليقػػػرأ  إذا الشػػػمس  )):كقػػػاؿ(ْ)  ((أتلػػػو اهلل ُب تلػػػو، لػػػو

 ( ٔ)  ((ػاه (ٓ)  ((كإذا السماء انشقت، كإذا السماء انفطرت، كورت
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْٕٔ/ ِٖ، ُّْٕٗأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ُ)
، ُّّّٕ رقم ا٢بديث" كل امرئ ُب تل صدقتو حٌب يفصل بْب الناس، أخرجو أٞبد ُب مسنده: بلفظ ( ِ)
ِٖ/ٖٓٔ . 
، َٔٔ، رقم ا٢بديثباب من جلس ُب ا٤بسجد ينتظر الصبلة كفضل ا٤بساجدأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
ُ/ُّّ. 
 .َُِّ/ ْ، ََّٔ: رقم ا٢بديثباب حديث جابر الطويل كقصة أيب اليسرأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ْ)
 .ِّْ/ ٓ، ّّّّ، رقم ا٢بديث كورتباب كمن سورة إذا الشمس  أخرجو الَبمذم ُب مسنده: ( ٓ)
 .ِٗا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص  ((ٔ
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 الشفاعة: المطلب الخامس
 :أوال تعريف الشفاعة

ىي السؤاؿ ُب التجاكز عن كقيل  (ُ)كعرفا سؤاؿ ا٣بّب للغّب، الوسيلة كالطلب :كىي لغة
كبلـ الشفيع للملك ُب حاجة : كالشفاعةكقيل (ِ). ا١بناية ُب حقو تالذنوب من الذم كقع

 (ّ)يسأ٥با لغّبه
فقػػػد بلػػػغ ٦بمػػػوع اآليػػػات ، الكػػػرًن بعػػػدة معػػػاين نفيػػػا كإثباتػػػاردت مػػػادة الشػػػفاعة ُب القػػػرآف ك ك 

الشػػريفة الػػٍب ٙبػػدثت بصػػورة مباشػػرة عػػن ىػػذا ا٤بفهػػـو ٟبػػس كعشػػرين آيػػة توزعػػت علػػى ٜبانيػػة 
أكؿ مػن يفػتح بػاب الشػفاعة حػْب يشػفع ُب فصػل  كالنػيب ٧بمػد ، عشر سورة قرآنيػة شػريفة

كىػػػي ، بطػػػو عليهػػػا األكلػػػوف كاآلخػػػركفكالػػػٍب يغ، كىػػػي الشػػػفاعة العظمػػػى ا٤بختصػػػة بػػػو. القضػػػاء
عن ككما جاء  (ْ) چ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ: ا٤بقاـ احملمود ا٤بذكور ُب قولو تعأب

. إف الشمس تدنو يػـو القيامػة حػٌب يبلػغ العػرؽ نصػ  األذف)) :قاؿ أف النيب  ابن عمر
لسػػػت بصػػػاحب ذلػػػك ٍب ٗبوسػػػى فيقػػػوؿ كػػػذلك ٍب : فبينمػػػا ىػػػم كػػػذلك اسػػػتغاثوا بػػػآدـ فيقػػػوؿ

فيومئػذ يبعثػو اهلل . فيمشػي حػٌب يأخػذ ٕبلقػة بػاب ا١بنػة، فيشفع ليقضي بْب ا٣بلق ٗبحمد 
فػإذا طػاؿ الوقػوؼ علػى )) :قػاؿ اإلمػاـ ا٢بػداد  (ٓ) ((مقاما ٧بمودا ٰبمده أىػل ا١بمػع كلهػم

ُب ، يأتونػو فيشػفع ٥بػم إٔب رُّػمفيمن ، تشاكرا فيما بينهم، كعظم الكرب عليهم، أىل ا٤بوق 
، فيحػػػػيلهم علػػػػى نػػػػوح ، كيػػػػرٰبهم ٩بػػػػا ىػػػػم فيػػػػو فيػػػػأتوف إٔب آدـ ، أف يفصػػػػل بيػػػػنهم

كٰبػػيلهم موسػػى علػػى ، كٰبػػيلهم إبػػراىيم علػػى موسػػى ، كٰبػػيلهم نػػوح علػػى إبػػراىيم 
أنػا : فيقػوؿ صػلوات اهلل كسػبلمو عليػو، كٰبيلهم عيسى على ٧بمػد ، السبلـ ماعيسى عليه

كأف يشفع ، ٍب يؤمر بأف يرفع رأسو، كيذىب إٔب ربو فيستأذف ٍب يسجد لو كٰبمده، أنا ٥با٥با 
 .فيشفع

                                                           

 للعناية بطبعو كنشر  دار القرآف الكرًن الناشرايوب: تبسيط العقائد اإلسبلمية، حسن ايوب،  ( ُ)
 .ُٖٕو، صعلوم
 .ُِٕ/ُا١برجاين: التعريفات،  ( ِ)
 .ُْٖ/ ٖابن منظور: لساف العرب،  ( ّ)
   ٕٗ اآليةاإلسراء: سورة (ْ)
 .ُِّ/ِ، ُْٕٓ، رقم ا٢بديث باب من سأؿ الناس تكثراأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٓ)
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الػذم ، (ُ)إف ذلػك ىػو ا٤بقػاـ احملمػود: كيقػاؿ (ُ)كاألحاديث ُب ذلك كثّبة صػحيحة كمشػهورة
چڎ  ڎ  ڈ ڍ  ڌ ڌچ: قاؿ تعأب يغبطو فيو األكلوف كاآلخركف

 ( ّ)  ((اىػ (ِ)

                                                           

" أنا سيد الناس يـو القيامة، كىل تدركف مم ذلك؟ ٯبمع اهلل ككما جاء ُب ا٢بديث الصحيح قاؿ رسوؿ اهلل ( ُ)
تدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم الناس األكلْب كاآلخرين ُب صعيد كاحد، يسمعهم الداعي كينفذىم البصر، ك 

كالكرب ما ال يطيقوف كال ٰبتملوف، فيقوؿ الناس: أال تركف ما قد بلغكم، أال تنظركف من يشفع لكم إٔب ربكم؟ فيقوؿ 
بعض الناس لبعض: عليكم بآدـ، فيأتوف آدـ عليو السبلـ فيقولوف لو: أنت أبو البشر، خلقك اهلل بيده، كنفخ فيك 

ا٤ببلئكة فسجدكا لك، اشفع لنا إٔب ربك، أال ترل إٔب ما ٫بن فيو، أال ترل إٔب ما قد بلغنا؟ فيقوؿ من ركحو، كأمر 
آدـ: إف ريب قد غضب اليـو غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب بعده مثلو، كإنو قد هناين عن الشجرة فعصيتو، 

يقولوف: يا نوح، إنك أنت أكؿ الرسل إٔب أىل نفسي نفسي نفسي، اذىبوا إٔب غّبم، اذىبوا إٔب نوح، فيأتوف نوحا ف
األرض، كقد ٠باؾ اهلل عبدا شكورا، اشفع لنا إٔب ربك، أال ترل إٔب ما ٫بن فيو؟ فيقوؿ: إف ريب عز كجل قد غضب 
اليـو غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب بعده مثلو، كإنو قد كانت ٕب دعوة دعوهتا على قومي، نفسي نفسي 

إٔب غّبم، اذىبوا إٔب إبراىيم، فيأتوف إبراىيم فيقولوف: يا إبراىيم أنت نيب اهلل كخليلو من أىل األرض، نفسي، اذىبوا 
اشفع لنا إٔب ربك أال ترل إٔب ما ٫بن فيو، فيقوؿ ٥بم: إف ريب قد غضب اليـو غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب 

نفسي نفسي نفسي، اذىبوا إٔب  -حياف ُب ا٢بديث فذكرىن أبو  -بعده مثلو، كإين قد كنت كذبت ثبلث كذبات 
غّبم، اذىبوا إٔب موسى فيأتوف، موسى فيقولوف: يا موسى أنت رسوؿ اهلل، فضلك اهلل برسالتو كبكبلمو على الناس، 
اشفع لنا إٔب ربك، أال ترل إٔب ما ٫بن فيو؟ فيقوؿ: إف ريب قد غضب اليـو غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب 

ثلو، كإين قد قتلت نفسا ٓب أكمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذىبوا إٔب غّبم، اذىبوا إٔب عيسى ابن مرًن، بعده م
فيأتوف عيسى، فيقولوف: يا عيسى أنت رسوؿ اهلل، ككلمتو ألقاىا إٔب مرًن كركح منو، ككلمت الناس ُب ا٤بهد صبيا، 

إف ريب قد غضب اليـو غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو قط، كلن اشفع لنا إٔب ربك أال ترل إٔب ما ٫بن فيو؟ فيقوؿ عيسى: 
يغضب بعده مثلو، كٓب يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي اذىبوا إٔب غّبم اذىبوا إٔب ٧بمد، فيأتوف ٧بمدا فيقولوف: يا 

إٔب ما  ٧بمد أنت رسوؿ اهلل كخاًب األنبياء، كقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر، اشفع لنا إٔب ربك أال ترل
٫بن فيو، فأنطلق فآٌب ٙبت العرش، فأقع ساجدا لريب عز كجل، ٍب يفتح اهلل علي من ٧بامده كحسن الثناء عليو شيئا، 
ٓب يفتحو على أحد قبلي، ٍب يقاؿ: يا ٧بمد ارفع رأسك سل تعطو، كاشفع تشفع فأرفع رأسي، فأقوؿ: أمٍب يا رب، 

خل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األٲبن من أبواب ا١بنة، أمٍب يا رب، أمٍب يا رب، فيقاؿ: يا ٧بمد أد
كىم شركاء الناس فيما سول ذلك من األبواب، ٍب قاؿ: كالذم نفسي بيده، إف ما بْب ا٤بصراعْب من مصاريع ا١بنة،  

إنو كاف باب ذرية من ٞبلنا مع نوح أخرجو البخارم ُب صحيحو:  -أك كما بْب مكة كبصرل  -كما بْب مكة كٞبّب 
 .ْٖ/ٔ، ُِْٕ، رقم ا٢بديث عبدا شكورا

/ ٗ َْْٕ ، رقم ا٢بديثباب قوؿ اهلل تعأب: كجوه يومئذ ناضرة إٔب رُّا ناترةأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
ُُّ. 
   ٕٗ اآليةاإلسراء: سورة ( ِ)
 .ِٗ(  ا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص (ّ
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 قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 ابرػػبعد اعتذار األك القضاءلفصل *** كقيامو  كاللواءا٢بشر حوض  كُب           

 (ُ)ائرػػػػػػػػػػػاؾ كحػػػػػػػػػػػػػهم ما بْب بػػػػػػػػػػػػجملتػػب ***ورل ػػػػفاعة كالػػػفيشفع مقبوؿ الش           
علو الدرجة  ُبك ، رفع العقاب عن ا٤بذنبْب ُبكالشفاعة الواردة ُب القرآف الكرًن تتعرض كلها 

ُب موضوع الشفاعة يتحرؾ النص القرآين الشري  با٘باىْب األكؿ اال٘باه الذم  ك٪بد، كا٤بقاـ
كىذه الشفاعة مقيدة بإذنو ء كالصديقوف كالشهداء كالصا٢بوف كىم األنبياٰبدد الشفعاء 
كىذه الشفاعة لؤلنبياء         (ِ)  چڃ  چ  چ  چ  چ   چٹ ٹ سبحانو كتعأب 
ٍب يؤذف للمبلئكة كالنبيْب كالشهداء )) : كما جاء ُب ا٢بديثداء كالصا٢بْب كالشهكالصديقْب

يشفع  كأكؿ من  (ّ) ((كٱبرجوف، كٱبرجوف كيشفعوف، كٱبرجوف كيشفعوف، أف يشفعوا فيشفعوف
.ىو سيد الشفعاء نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كالو كسلم  

كالذين ال ، لذم ٰبدد األفراد كاَّموعات الذين تنا٥بم الشفاعة من جهةاالثاين اال٘باه ك   
القرآف إذ ٰبدد ذلك فإنو ٰبددىم موضوعيا من خبلؿ ، الشفاعة من جهة ثانية ك تنا٥بم

كالشفاعة تناؿ كل من مات كٓب يشرؾ باهلل شيئا  . ا٢بياة الدنيا طبيعة السلوؾ العاـ لؤلفراد ُب
أتاين آت من عند ريب فخّبين )) :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكما جاء ُب ا٢بديث 

كىي ٤بن مات ال يشرؾ، فاخَبت الشفاعة، بْب أف يدخل نص  أمٍب  ا١بنة كبْب الشفاعة   
(ُ) (( باهلل شيئا   

،ُب اآليات القرآنية ا٘باىا ثالثا رئيسيا كىو ا٘باه نفي مطلق الشفاعةكىناؾ من يرل أف    
متعلػػق بفئػػة معينػػة مػػن النػػاس ٩بػػن حػػددىم اهلل سػػبحانو كتعػػأب ُب القػػرآف الكػػرًن كىػػذا النفػػي 
بكل معُب من معانيو ىم احملركمػوف مػن الكفر ب٩بن يدخلوف ضمن دائرة التعري  ، ٗبواصفاهتم
چ ٻٱ  ٻ  ٻ   چ ٹ ٹ الشفاعة

(ِ) 

 
                                                           

، ص ( ُ)  .ِٕٔا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ِٖاألنبياء: اآلية  سورة (ِ)
 .َّ/ّْ، ََِْْأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ِْٔ/ْ، ُِْْأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ُ)
 ْٖ اآليةا٤بدثر: سورة ( ِ)
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 :ثانيا أنواع الشفاعة
 فػػذكر النقػػاش ُب تفسػػّبه أف للنػػيب ؟ يػػـو القيامػػة كػػم ىػػي اختلػػ  العلمػػاء ُب شػػفاعاتو  

. ة ُب أىػػل الكبػػائرتكشػػفاع، كشػػفاعتو ُب السػػبق إٔب ا١بنػػة، الشػػفاعة العامػػة: ثػػبلث شػػفاعات
ُب إخػراج ا٤بػذنبْب  كا٤بشهور أهنما شػفاعتاف فقػط العامػة كشػفاعة، ُب تفسّبه: كقاؿ ابن عطية

كذكػر القاضػي عيػاض ، كىذه الشفاعة الثانية ال يتدافعها األنبيػاء بػل يشػفعوف كيشػفع العلمػاء
ابػػػن اإلمػػػاـ سػػػت شػػػفاعات كذكػػػر كذكػػػر القػػػرطيب أف للنػػػيب . ٟبػػػس شػػػفاعات إف للنػػػيب 

ثػػبلث شػػفاعات كقػػد ذكػػر شػػارح الطحاكيػػة أف أنػػواع  تيميػػة ُب العقيػػدة الواسػػطية أف للنػػيب
 (ُ). شفاعة ُب اآلخرة ٜبانية أنواع منها ما ىو خاص بالنيب ال

قلػت كقػد اقتصػر اإلمػاـ ا٢بػداد علػى ىػذه الػثبلث ، كاإلماـ ا٢بداد يذكر ثبلث من الشفاعات
 :كىذه األنواع ىيٙبتها  ةالف البقية مندرج

كيقػوؿ كىػي الػٍب يتػدافعها األنبيػاء ُب فصل القضاء يـو القيامة : الشفاعة العامة :النوع األول
 .كىي عامة للمؤمنْب كللكفار كقد ًب ذكرىا كىي ا٤بقاـ احملمودأنا ٥با  نبينا ٧بمد 

يؤمن ُّا ، فهذه الشفاعة حق، الشفاعة ُب إخراج عصاة ا٤بوحدين من النار :النوع الثاني
آخر عصر الصحابة كأنكرىا ُب ، أىل السنة كا١بماعة كما آمن ُّا الصحابة كالتابعوف

، كقالوا ٖبلود من دخل النار من عصاة ا٤بوحدين، كأنكرىا ُب عصر التابعْب ا٤بعتزلة، ا٣بوارج
فيدعِب ، فإذا رأيتو كقعت ساجدا، فأستأذف على ريب فيؤذف ٕبكدليلها كما جاء ُب ا٢بديث 

، تشفعكاشفع ، كسل تعطو، كقل تسمع، ارفع يا ٧بمد: ٍب يقاؿ، ما شاء اهلل أف يدعِب
فإذا رأيتو ، ٍب أعود الثانية، فيدخلهم ا١بنة، فيحد ٕب حدا، ٍب أشفع، فأٞبده بتحميد يعلمنيو

كسل ، قل تسمع، ارفع ٧بمد: ٍب يقاؿ ٕب، فيدعِب ما شاء اهلل أف يدعِب، كقعت ساجدا
ٍب أشفع فيحد ٕب حدا ، فأٞبده بتحميد يعلمنيو، فأرفع رأسي، كاشفع تشفع، تعطو

فيدعِب ما شاء اهلل أف ، فإذا رأيت ريب كقعت ساجدا، ٍب أعود الثالثة، ةفيدخلهم ا١بن
، فأرفع رأسي فأٞبده، كاشفع تشفع، كسل تعطو، قل تسمع، ارفع ٧بمد: ٍب يقاؿ، يدعِب

يا رب ما : فأقوؿ، ٍب أعود الرابعة، فيدخلهم ا١بنة، فيحد ٕب حدا، ٍب أشفع، بتحميد يعلمنيو

                                                           

الرشد،  مكتبة: الزمر، الناشر سورة ُب العقيدة مباحث ،الشيخ حسن عايض علي بن حسن الشيخ: ناصر ( ُ)
 .َّْـ، صُٓٗٗ/ىػُُْٓ، ُالسعودية، ط العربية الرياض، ا٤بملكة
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، كحدثنا أنس بن مالك: يقوؿ قتادة على أثر ىذا ا٢بديث: قاؿ. ال من حبسو القرآفبقي إ
ككاف ُب قلبو مثقاؿ شعّبة ، ال إلو إال اهلل: ٱبرج من النار من قاؿ)) :قاؿ، أف رسوؿ اهلل 

كٱبرج من ، ككاف ُب قلبو مثقاؿ برة من خّب، ال إلو إال اهلل: كٱبرج من النار من قاؿ، من خّب
 (ُ) ((ككاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من خّب، اهللال إلو إال : النار من قاؿ
شفاعتو ُب رفع درجات من يدخل ا١بنة فيها فوؽ ما كاف يقتضيو ثواب : النوع الثالث

ما ركاه الشيخاف ُب صحيحيهما من حديث أيب موسى األشعرم : كدليل ىذا النوع، أعما٥بم
 رسوؿ اهلل  أبو موسىرضي اهلل عنو ٤با أصيب عمو أبو عامر ُب غزكة أكطاس فلما أخر 

 (ِ)((خلقك للهم اغفر لعبيد أيب عامر كاجعلو يـو القيامة فوؽ كثّب منا)) :فرفع يديو كقاؿ
 :ما توُب فقاؿ دعا أليب سلمة بعد كحديث أـ سلمة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل 

كاغفر لنا كلو اللهم اغفر أليب سلمة كارفع درجتو ُب ا٤بهديْب كاخلفو ُب عقبو ُب الغابرين  ))
 (ّ)  ((يا رب العا٤بْب كافسح لو ُب قره كنور لو فيو

:  قاؿ اإلماـ ا٢بداد   
أنػا أكؿ شػافع كأكؿ ) :قاؿ عليػو الصػبلة كالسػبلـ، ٧بمد : كأكؿ من يؤذف لو ُب الشفاعة)) 

 .فهو أعظم األنبياء شفاعة كجاىا عند ربو كلو شفاعات كثّبة. (ْ)ا٢بديث( مشفع
ال أزاؿ أشفع حٌب ) :ُب فصل القضاء قاؿ عليو الصبلة كالسبلـكأك٥با كأعظمها شفاعتو 

ال أزاؿ أشفع )) :سبلـكقاؿ عليو الصبلة كال(ُ)  ((أعطى صكاكان برجاؿ قد أمر ُّم إٔب النار
 (ِ) ((مالك ال تدع لغضب ربك ُب أمتك من بقية: حٌب ييقاؿى ٕب
ُب ، فيخرجػػوف منهػػا كلقػػـو مػػنهم، أمتػػو قػػد دخلػػوا النػػارأف يشػػفع لقػػـو مػػن : فمػػن شػػفاعاتو

ائذف ٕب فيمن قاؿ  ، حٌب يقوؿ لربو، زيادة رفع درجات من ا١بنة إٔب غّب ذلك من الشفاعات

                                                           

 .ُِْْ/ِ، ُِّْ، رقم ا٢بديث باب ذكر الشفاعةأخرجو ابن ماجو ُب سننو: ( ُ)
 .ُٓٓ/ٓ، ِّّْ، رقم ا٢بديث باب غزكة أكطاسأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ّْٔ/ِ، َِٗ، رقم ا٢بديث باب ُب إغماض ا٤بيت كالدعاء لو إذا حضرأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ّ)
أنا سيد كلد آدـ يـو القيامة، باب تفضيل نبينا صلى اهلل عليو كسلم على ٝبيع  أخرجو مسلم: من حديث( ْ)

 .ُِٖٕ/ْ، ِِٖٕ ، رقم ا٢بديثا٣ببلئق
 . ُّٓ/ُ، َِِأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث ( ُ)
 .ُّٓ/ُ، َِِأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث (ِ)
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كلكػػن كعػػزٌب ال أجعػػل مػػن آمػػن يب ، إف ذلػػك لػػيس إليػػك: فيقػػوؿ لػػو سػػبحانو، إلػػو إال اهلل ال
أىػل القبضػة الػٍب يقبضػها أرحػم : لػيهم بػذلككمن ٓب يػؤمن يب كلعػل ا٤بشػار إ،  يومان من الدىر
مػن أسػعد النػاس ، يػا رسػوؿ اهلل: قلػت، قاؿ كعن أيب ىريرة . كاهلل أعلم. الراٞبْب من النار

ال إلػو إال : مػن قػاؿ، أسػعد النػاس بشػفاعٍب)) :فقػاؿ صػلوات اهلل عليػو؟ بشفاعتك يـو القيامة
 مػن قػاؿ ال)) :قػاؿ رسػوؿ اهلل: قػاؿ، كعن زيد بن أرقم  (ُ)  ((اهلل خالصان من قبل نفسو

أف ٙبجػػزه عػػن ٧بػػاـر : قػػاؿ؟ يػػا رسػػوؿ اهلل كمػػا إخبلصػػها: قيػػل. إلػػو إال اهلل ٨بلصػػان دخػػل ا١بنػػة
أنػػػا )) :فقػػػاؿ، أف يشػػػفع ٕب يػػػـو القيامػػػة سػػػألت رسػػػوؿ اهلل : قػػػاؿ كعػػػن أنػػػس  (ِ) ((اهلل

فػإف ٓب : قػاؿ، تطلبػِب عنػد الصػراطأكؿ مػا : قػاؿ؟ فأين أطلبػك: قاؿ، فاعل ذلك إف شاء اهلل
قػاؿ فػاطلبِب ؟ فػإف ٓب ألقػك عنػد ا٤بيػزاف: قلػت، اطلبػِب عنػد ا٤بيػزاف: قػاؿ؟ ألقك على الصػراط

 .(ّ) ((ىذه الثبلثة ا٤بواضع أخطئفإين ال ، عند ا٢بوض
كالعلمػػػاء كالصػػػا٢بوف كا٤بؤمنػػػوف كػػػل علػػػى ، فيشػػػفع النبيػػػوف كالصػػػديقوف، كيػػػؤذف ُب الشػػػفاعة 

ُب مثػػػل ربيعػػػة ، حػػػٌب إنػػػو يشػػػفع رجػػػل مػػػن ىػػػذه األمػػػة، كمنزلتػػػو عنػػػد اهلل تعػػػأبحسػػػب جاىػػػو 
 (ِ) ((ىػا (ُ)ُب الرجل كالرجلْب، كيشفع الرجل. (ْ)كمضر
 
 
 

                                                           

 . ُّ/ ُ، ٗٗ، رقم ا٢بديثباب ا٢برص على ا٢بديثأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ٔٓ/ ِ، ُِّٓ أخرجو الطراين ُب ا٤بعجم األكسط: رقم ا٢بديث( ِ)
 من ا٤بستخرج أك ا٤بختارة ألحاديثا ا٤بقدسي، الواحد عبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين أخرجو ا٤بقدسي: ضياء( ّ)

: دىيش، ، الناشر بن اهلل عبد بن ا٤بلك عبد: ٙبقيق ،صحيحيهما ُب كمسلم البخارم ٱبرجو ٓب ٩با ا٤بختارة األحاديث
 . ِْٖ/ ٕـ،  َََِ - ىػ َُِْ، ّلبناف، ط – كالتوزيع، بّبكت كالنشر للطباعة خضر دار
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يشفع عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو يـو القيامة كما جاء ُب سنن الَبمذم ( ْ)

 .ِٔٔ/ْ، ِّْٗ، رقم ا٢بديث ٗبثل ربيعة كمضر
إف ُب أمٍب لرجاال يشفع الرجل منهم ُب الفئاـ من »قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كما جاء ُب ا٢بديث ( ُ)

أخرجو ابن خزٲبة  «لوف ا١بنة بشفاعتو كيشفع الرجل منهم للرجاؿ من أىل بيتو، فيدخلوف ا١بنة بشفاعتوالناس، كيدخ
 بن العزيز ٙبقيق عبد، كجل عز الرب صفات كإثبات التوحيد كتاب،  ا٤بغّبة بن خزٲبة بن إسحاؽ بن ٧بمد بكر أبو

 .ْٕٔ/ِـ، ُْٗٗ - ىػُُْْ، ٓالرياض، ط – السعودية - الرشد مكتبة: الشهواف، الناشر إبراىيم
 .ٖٗا٢بداد، سبيل اإلدكار، ص ( ِ)
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 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد
لى الر ٍسبلى  ***يػىٍوـً بػىٍعثو كى٧بىٍشىرو  ُبشىًفيعي اٍلوىرىل            ٍم كىا٣بىٍوؼي قىٍد مشًى  ًإٔبى رىًٍُّّ
كىقىٍد أىٍحرىزيكا أىٍمنان كىقىٍد أىٍحرىزيكا ًتبلَّ  ***دو ػػػػػغى  ُبكىٙبىٍتى ًلوىاهي الر ٍسلي ٲبىٍشيوفى           

(ُ) 
 كقاؿ

 فىًإينٍّ ًمنى اٍلقيرىبى كمٍن بشهىادة أىٍدٔبى  ***شىًفيع اٍلوىرىل الى تػىٍنسىًِب ًمٍن شىفىاعىةو          
كىأىٍنتى شىًفيعه اٍلميٍذنًًبْبى ًإٔبى اٍلمىٍؤبى   ***لٍّطه ػػػػػػػػػػػػػػى خػػٍذًنبه كىمػػػػم مػػػػػػسيء كإين         

(ِ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ص  ( ُ)  .ٕٓٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ٕٓٓا٤برجع نفسو: ص ( ِ)
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 :وحكم من لم يبلغوا الحلم العرض على اهلل تعالى للحساب: المطلب السادس
 :في الكتاب والسنةعز وجل العرض على اهلل : أوال

ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄچ  ٹ ٹ

 چ  چ
، كػػر عػػرض ألنػػو عػػرض علػػى ملػػك ا٤بلػػوؾي يػػـو القيامػػة بيػػـو العػػرض كىػػو أك٠بػػ (ُ)

كميزة ىذا العرض أف ا٤بلك يسأؿ كل فرد كيعلم كل مػا عملػو الفػرد فأنػت ُب ٧باكمػة قاضػيها 
فحػػرم بعبػػد يعلػػم موعػػد ٧باكمتػػو كقاضػػي تلػػك احملكمػػة ، شػػاىد علػػى كػػل نفػػس مػػن أنفاسػػك

قػػاؿ ، كشػػهودىا كٝبهورىػػا كسػػرعة الفصػػل فيهػػا بنعػػيم أك جحػػيم أف يسػػتعد أًب االسػػتعداد ٥بػػا
إٔب  اهلل فػػإذا شػفع رسػػوؿ اإلمػاـ ا٢بػداد مبينػػا عرصػات ذلػػك اليػـو كمػػا ٯبػرم فيػو مػػن عػرض

أمػػر اهلل ا٤ببلئكػػة الػػذين ىػػم ٞبلػػة العػػرش ، كيػػرٰبهم ٩بػػا ىػػم فيػػو، ُب أف يفصػػل بػػْب عبػػاده، ربػػو
كيػػؤمر ، كٯبػػاء با١بنػػة فتجعػػل عػػن ٲبػػْب العػػرش (ِ)فيحملػػوف عػػرش الػػرٞبن إٔب ا٤بوقػػ ، العظػػيم

كتعػػػػػرض ا٣ببلئػػػػػق علػػػػػى اهلل تعػػػػػأب ، (ُ)بالنػػػػػار أعاذنػػػػػا اهلل منهػػػػػا فتجعػػػػػل علػػػػػى يسػػػػػار العػػػػػرش
 .للحساب

                                                           

 ْٖاآلية الكه : سورة ( ُ)
إف كوف عرش الرٞبن لو ٞبلة ٰبملونو ىو أمر ثابت ُب الكتاب كالسنة، فقد جاء ذكر ٞبلة قاؿ اإلماـ الذىيب )( ِ)

سورة غافر العرش ُب موضعْب من القرآف الكرًن قاؿ تعأب: }الذين ٰبملوف العرش كمن حولو يسبحوف ٕبمد رُّم { 
.فاآليتاف تدالف على أف لعرش ، ُٕ سورة ا٢باقة اآلية، كقاؿ تعأب: }كٰبمل عرش ربك فوقهم يومئذ ٜبانية{ ٕاآلية 

اهلل ٞبلة ٰبملونو اليـو كيـو القيامة، ، كأما السنة فهي مليئة باألحاديث كاآلثار الدالة على أف لعرش الرٞبن ٞبلة من 
ا٤ببلئكة ٰبملونو، فعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "أذف ٕب أف أحدث عن ملك من 

ركاه أبو داكد ُب سننو، باب ُب مائة عاـ"  اهلل من ٞبلة العرش أف ما بْب شحمة أذنو إٔب عاتقو مسّبة سبع مبلئكة
 (  الذىيب: مشسكالقوؿ بأف ٞبلة العرش ىم من ا٤ببلئكة ىو قوؿ السل .ِِّ/ْ، ِْٕٕا١بهمية، رقم ا٢بديث 

 العلمي البحث عمادة: التميمي، ، الناشر خليفة بن ٧بمد: ٙبقيق،العرش، الذىيب بن أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين
 .ّّٖ-ّّٕ/ ُـ، ََِّ/ىػُِْْ، ِالسعودية، ط العربية ا٤بنورة، ا٤بملكة اإلسبلمية، ا٤بدينة با١بامعة

(1)
كاختل  ُب كيفية كضع ا٤بيزاف، كالذم جاء ُب أكثر األخبار، أف ا١بنة توضع عن ٲبْب العرش، كالنار قاؿ الزرقاين ) 
 با٤بنح اللدنية ا٤بواىب على الزرقاين شرح، ا٤بالكي الزرقاين الباقي عبد بن ٧بمد اهلل عبد (  الزرقاين، أبويسار العرشعن 

 .ّٕٓ/ُِـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُالعلمية، ط الكتب دار: احملمدية، الناشر
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كمػػػنهم مػػػن ، كمػػػنهم مػػػن ٰباسػػػب حسػػػابان يسػػػّبان ، (ُ)كىػػػم السػػػابقوف، فمػػػنهم مػػػن ال ٰباسػػػب
، كبشػمائلهم، كيعطػى النػاس كتػبهم بأٲبػاهنم، نوقش ا٢بسػاب عيػٌذبكمن ،  ا٢بسابيناقش ُب

 .كمن كراء تهورىم
ىل بلغهم ا٤برسلوف ما : كيسأؿ اهلل تعأب ا٤برسلْب عن تبليغ الرسالة إٔب أ٩بهم كيسأؿ األمم

  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کچ : قاؿ اهلل تعأب؟ أرسلوا بو إليهم

ۇ   چ ٹ ٹتػىبػٍيىض  كيجيوهه كىتىٍسوىد  كيجيوهكحينئذ (ِ) چ ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ

كما من أحد (ّ) چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ إٔب قولو تعأب  چۇ  ۆ  ۆ    ۈ
ما منكم من أحد إال سيكلمو قاؿ رسوؿ اهلل  فيسألو عن عملو، إال كيوقفو اهلل بْب يديو

فبل يرل ، كينظر مشالو، قدـ فبل يرل إال ما، فينظر أٲبن منو، اهلل كفاحان ليس بينو كبينو ترٝباف
 .(ْ)فاتقوا النار كلو بشق ٛبرة. فبل يرل إال النار تلقاء كجهو، كينظر بْب يديو، إال ما قدـ
كعػػن عمػػره فيمػػا ؟ عػػن شػػبابو فيمػػا أبػػبله: ال تػػزكؿ قػػدما عبػػد حػػٌب يسػػأؿ عػػن أربػػع)) :كقػػاؿ
 (ٓ) ((علمو فيما عمل فيوكعن : كُب ركاية، كفيما أنفقو؟ كعن مالو من أين أكتسبو؟ أفناه

كُب . تشهد على النػاس ألسػنتهم كأيػديهم كأرجلهػم كجلػودىم ٗبػا عملػوا ُّػا، كُب ذلك ا٤بوطن
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ ٹ ٹ. أف ا١بلػػػػػػود ىػػػػػػي الفػػػػػػركج: بعػػػػػػض كجػػػػػػوه التفسػػػػػػّب

چ  ہ  ھ  ھ          ھ
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ: كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػأب، (ُ)

 :كقاؿ تعأب، (ِ) چہ  ہ  ہ  ہ   ھ

                                                           

أخرجو مسلم ُب صحيحو، رقم ا٢بديث  «يدخل ا١بنة من أمٍب سبعوف ألفا بغّب حساب»كما جاء ُب ا٢بديث ( ُ)
ُِٖ ،ُ/ُٖٗ. 
 ٕ - ٔاآلية األعراؼ:  سورة (ِ)
 َُٕ - َُٔ اآليةآؿ عمراف:  سورة( ّ)
 .ُْٖ/ٗ، باب كبلـ الرب عز كجل يـو القيامة مع األنبياء كغّبىمأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ْ)
يـو القيامة حٌب يسأؿ عن أربع خصاؿ: عن عمره ال تزكؿ قدما عبد أخرجو الطراين ُب معجمو الكبّب: بلفظ ( ٓ)

 .َٔ/ َِفيما أفناه؟ كعن شبابو فيما أببله؟ كعن مالو من أين اكتسبو كفيما أنفقو؟ كعن علمو ماذا عمل فيو؟ 
 ِْ اآليةالنور:  سورة( ُ)
 ٓٔ اآليةيس:  سورة( ِ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ

قػػػاؿ اهلل ، رض ٗبػػػا عملػػػوا عليهػػػا مػػػن خػػػّب أك شػػػركػػػذلك تشػػػهد بقػػػاع األ (ُ) چ  ٿ  ٿ
ىػو أف تشػهد ؟ أتدركف مػا أخبارىػا)) :قاؿ رسوؿ اهلل (ِ) چ  ڃ  ڃ  ڃ چ: تعأب

 .(ّ)ا٢بديث  ((يـو كذاعمل كذا ُب : فتقوؿ، على كل عبد أك أمة ٗبا عمل عليها
حػٌب يضػع عليػو ، يػدين اهلل العبػد ا٤بػؤمن)) :قاؿ رسػوؿ اهلل: كقاؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما

قػػد سػػَبهتا عليػػك ُب ، قػػاؿ لػػو سػػبحانو، حػػٌب إذا خػػاؼ أنػػو قػػد ىلػػك، بذنوبػػو فيقػػرره، كنفػػو
 (ْ) ((كأنا أغفرىا لك اليـو، الدنيا

كٱبففو على ا٤بؤمن ، فقد يهونو اهلل، الطوؿ كالشدةٍب إف يـو القيامة كإف كاف كما كص  من 
كمقػػػدار مػػػا بػػػْب الظهػػػر : كُب راكيػػػة، حػػػٌب يكػػػوف كمقػػػدار الصػػػبلة ا٤بكتوبػػػة يصػػػليها، التقػػػي
حػْب يػأمر اهلل ، كمػن أشػد ا٤بػواطن كربػا علػى أىػل ا٤بوقػ  (ُ)كػذلك كرد ُب ا٢بػديث. كالعصر

 ،(ِ)سبعوف أل  ملك مع كل زماـ، بالنار فيؤتى ُّا تقاد بسبعْب أل  زماـ
                                                           

 ُِ اآليةفصلت:  سورة( ُ)
 ْ اآليةالزلزلة:  سورة( ِ)
 .ُٗٔ/ ْ، ِِْٗ الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديثأخرجو ( ّ)
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، كىشاـ، قاال: حدثنا قتادة، أخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ ( ْ)

 -أك قاؿ: يا ابن عمر  -عن صفواف بن ٧برز، قاؿ: بينا ابن عمر يطوؼ إذ عرض رجل، فقاؿ: يا أبا عبد الرٞبن 
حٌب يضع  -كقاؿ ىشاـ: يدنو ا٤بؤمن  -يدىن ا٤بؤمن من ربو )يقوؿ: ُب النجول؟ فقاؿ ٠بعت النيب  ٠بعت النيب 

عليو كنفو فيقرره بذنوبو، تعرؼ ذنب كذا؟ يقوؿ: أعرؼ، يقوؿ: رب أعرؼ مرتْب، فيقوؿ: سَبهتا ُب الدنيا، كأغفرىا 
، ٍب تطول صحيفة حسناتو، كأما اآلخركف  ينادل على رءكس األشهاد: }ىؤالء الذين كذبوا ف -أك الكفار  -لك اليـو

على رُّم أال لعنة اهلل على الظا٤بْب{ باب قولو: }كيقوؿ األشهاد ىؤالء الذين كذبوا على رُّم، أال لعنة اهلل على 
 .ْٕ/ ٔ، ْٖٓٔ رقم ا٢بديث الظا٤بْب{

؟  عن )يـو كاف مقداره ٟبسْب أل  سنة(( سئل رسوؿ اهلل ُ) كالذم نفسي بيده إنو »فقاؿ: ما طوؿ ىذا اليـو
  التريزم، ، مشكاة  «ليخف  على ا٤بؤمن حٌب يكوف أىوف عليو من الصبلة ا٤بكتوبة يصليها ُب الدنيا

 .ُْْٓ/ّا٤بصابيح، 
)كجيء يومئذ ٔبهنم(: قاؿ ابن مسعود كمقاتل: تقاد جهنم بسبعْب أل  قاؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسّب قولو تعأب ( ِ)

زماـ بيد سبعْب أل  ملك، ٥با تغيظ كزفّب، حٌب تنصب عن يسار العرش. كُب صحيح، مسلم عن عبد اهلل زماـ، كل 
بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ]يؤتى ٔبهنم يومئذ، ٥با سبعوف أل  زماـ، مع كل زماـ سبعوف 

ٔبهنم تغّب لوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أل  ملك ٯبركهنا[ . كقاؿ أبو سعيد ا٣بدرم: ٤با نزلت كجيء يومئذ 
كجئ يومئذ  -اآلية -كعرؼ ُب كجهو. حٌب اشتد على أصحابو، ٍب قاؿ: ]أقرأين جريل كبل إذا دكت األرض دكا دكا
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فعنػد ذلػك ، كز٦بػرة كأصػواتان مزعجػة ىائلػة، ٠بعوا ٥با زفػّبان كشػهيقان ، فإذا دنت من أىل ا٤بوق 
، كػػبلن مػػن الرسػػل الكػػراـ حػػٌب إف، كٱبػػاؼ الػػراء، كيشػػفق األنبيػػاء، ٯبثػػوا ا٣ببلئػػق علػػى الركػػب

فإنػو ال يػزاؿ ،  إال رسػوؿ اهلل، ال أسألك غّبىا، يا رب نفسي نفسي: عليهم السبلـ يقوؿ
 .(ُ)( أيمًٍَّب أيمًٍَّب ) :يقوؿ
فتعػود إٔب االنقيػاد ، كأهنػا تػؤمر بػأف تطيػع لػو، أنو يتقدـ إٔب النار فيزجرىا عػن ا٣ببلئػق: لكيرك 

 .عن يسار عرش اهلل كما تقدـ، حٌب ٯبعلوىا بأمر اهلل، على ا٤ببلئكة اآلخذين بأزمتها
 .أنو يقاد للشاة ا١بماء من القرناء: البهائم  كما كردكٰبرر ا٢بساب كيقتص حٌب فيما بْب 

كوين ترابان كعند ذلػك يقػوؿ : يقوؿ ٥با، ككرد أف اهلل تعأب إذا اقتص للبهائم بعضها من بعض
 قلػت كبقولػو صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم  (ِ) ((كما ُب اآليػة الكرٲبػة،  يا ليتِب كنت ترابان : الكافر

 :تعلم مقاـ كعلوا مرتبة نبينا ٧بمد إذ ىو سيد كلد ادـ كال فخر قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 ػػتيًقًِب أىفَّ بى ػػػػػػػػػكىاس             

ى
 ٍجمي كىاٍلعىرىبي ػػػػػػػلًٍلعىالىًمْبى فػىتىٍأٌب العي  ***ٍوًت ٦بيٍتىمىعان ػػػػػػػٍعدى ا٤ب

 ُب يىوـً الى يػىنػٍفىعي األىٍموىاؿي كىا٢بٍىسىبي ***زًيًهٍم ٗبىا عىًمليواػػػػػػً رَّان فًيجػػػػػػػػػٍلقي طي ػػػػػػػػػػػػكىا٣بى              
ا اٍلغىضىبي ػػػػػػػػػػػػػى الى يػىتَّقًيو بًن***ًإٔبى عىٍدؿو تػىوىعَّدى مىنٍ كاٍخشىي ريجيوعان               ارو حىٍشويىى

(ُ) 
تلػم : األشػياء كأشػقها ُب موقػ  يػـو القيامػةكاعلػم أف مػن أشػد )) : كقػاؿ اإلمػاـ ا٢بػداد 

كىػػػو ، تلػػػم ال يغفػػػره اهلل: الظلػػػم ثبلثػػػة: كُب ا٢بػػػديث، يَبكػػػو اهلل فإنػػػو الظلػػػم الػػػذم ال، العبػػػاد
كىػو تلػم ، كتلػم ال يعبػأ اهلل بػو، كىو تلػم النػاس بعضػهم لػبعض، اهللكتلم ال يَبكو ، الشرؾ

 .(ِ)العبد لنفسو فيما بينو كبْب ربو 

                                                                                                                                                                      

ٔبهنم . قاؿ علي رضي اهلل عنو: قلت يا رسوؿ اهلل، كي  ٯباء ُّا؟ قاؿ: )تؤتى ُّا تقاد بسبعْب أل  زماـ، يقود بكل 
ٍب تعرض ٕب جهنم فتقوؿ: ما ٕب كلك يا ٧بمد، إف  اـ سبعوف أل  ملك، فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أىل ا١بمعزم

اهلل قد حـر ٢بمك علي( فبل يبقى أحد إال قاؿ نفسي نفسي! إال ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم فإنو يقوؿ: رب أمٍب! 
 .ٓٓ/َِالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  رب أمٍب! 

 ، باب كبلـ الرب عز كجل يـو القيامة مع األنبياء كغّبىمديث بطولو أخرجو البخارم: ا٢ب( ُ)
 .ُْٔ/ٗ، َُٕٓ رقم ا٢بديث

 .ٔٗ-ّٗا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص  ((ِ
، ص ( ُ)  . ٕٓٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 كتلم يغفره اهلل كتلم ال يَبكو اهلل فأما الظلم الظلم ثبلثة فظلم ال يغفره اهللأخرجو البزار ُب مسنده: بلفظ آخر ( ِ)

ألنفسهم كأما الظلم الذم يغفره اهلل فظلم العباد  (إف الشرؾ لظلم عظيم)الذم ال يغفره اهلل فالشرؾ، كقاؿ اهلل 
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فقػػاؿ ، ا٤بفلػػس فينػػا مػػن ال درىػػم لػػو كال متػػاع: فقػػالوا؟ أتػػدركف مػػن ا٤بفلػػس مػػن أمػػٍب: كقػػاؿ
، كيأٌب كقد شػتم ىػذا، ا٤بفلس من أمٍب من يأٌب يـو القيامة بصبلة كزكاة كصياـ: عليو السبلـ
كىػذا ، فيعطػي ىػذا مػن حسػناتو، كضػرب ىػذا، كسفك دـ ىذا، كأكل ماؿ ىذا، كقذؼ ىذا
ػٍت عليػو، قبل أف يىقًضي ما عليو أيًخذى من خطايػاىم، حسناتوفإف فنيت ، من حسناتو ، فطيرًحى

ٍبَّ طيرًحى ُب النار
(ُ). 

حػػػٌب يأخػػػذ منػػػو ، ابنػػػو ككرد أف اإلنسػػػاف يسػػػره يػػػـو القيامػػػة أف يكػػػوف لػػػو ا٢بػػػق علػػػى أبيػػػو أك
مػن قبػل أف يػأٌب ، فليتحلَّلهػا منػو، من كانت عليو ألخيو مظلمػة)) :كُب ا٢بديث، كيقاضيو فيو

إف كانػػت لػػو حسػػنات أخػػذ مػػن ، إ٭بػػا ىػػي ا٢بسػػنات كالسػػيئات، يػػـو ال دينػػار فيػػو كال درىػػم
 (ِ) ((ٍب طرح ُب النار، فوؽ سيئاتو تفطرح، كإال أخذ من سيئاهتم، حسناتو

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
ٍوًؿ كىكىًم كيًربو                  عىلىى سىقىرً كىًفيو كىزًفه كى٩بىًٍدكده *** كىمىٍوًق و ًفيو كىًم ىى

(ّ) 
 :يبلغوا الحلم من األطفاللم حكم من : ثانيا
رٞبو -أطفاؿ ا٤بسلمْب الذين ماتوا كٓب يبلغوا ا٢بلم باإلٝباع أهنم ُب ا١بنة قاؿ اإلماـ النوكم 
أىٍطفىاًؿ اٍلميٍسًلًمْبى ُب ا١بٍىنًَّة كىقىٍد نػىقىلى ٝبىىاعىةه ًفيًهٍم ًإٍٝبىاعى اٍلميٍسًلًمْبى  -اهلل

كىذا رأم اإلماـ ، (ُ)
كأما )) :-رٞبو اهلل-ا٢بداد فيهم كأما أطفاؿ ا٤بشركْب ففيهم ثبلثة مذاىب قاؿ اإلماـ النوكم

أطفاؿ ا٤بشركْب ففيهم ثبلثة مذاىب قاؿ األكثركف ىم ُب النار تبعا آلبائهم كتوقفت طائفة 
كقد سئل اإلماـ (ِ) ((فيهم كالثالث كىو الصحيح الذم ذىب إليو احملققوف أهنم من أىل ا١بنة

الوقوؼ كعدـ ا١بـز بدخو٥بم ، الذم نراه ُب أطفاؿ ا٤بشركْبا٢بداد عن أطفاؿ ا٤بشركْب فقاؿ 
كحاؿ أطفاؿ ا٤بسلمْب ُب . لعلو ال ٱبفاكم. كثّب كقع ُب شأهنم  الختبلؼ، ا١بنة أك النار

                                                                                                                                                                      

، رقم بينهم كبْب رُّم كأما الظلم الذم ال يَبكو اهلل فظلم العباد بعضهم بعضا حٌب يدين لبعضهم من بعضفيما
 . ُُٓ/ ُّ، ّْٗٔ ا٢بديث

 .ُٕٗٗ/ْ، ُِٖٓ ، رقم ا٢بديثباب ٙبرًن الظلمأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُُُ/ ٖ، ّْٓٔ ، رقم ا٢بديثباب القصاص يـو القيامةأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
، ص  ( ّ)  .ُِّا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ُّٖ/ُٔالنوكم: شرح مسلم،  ( ُ)
 . َِٕ/ُٔالنوكم: شرح مسلم،  ( ِ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

419 

، البالغْب العاملْبإذ ال نقص ُب ا١بنة ألهنم كمثل ، ا١بنة على أكمل أحواؿ الطفولية كأٛبمها
فرأم اإلماـ ا٢بداد ىو التوق  (ُ) ((كٓب أق  إٔب اآلف على شيء ُب ذلكىذا ما تهر لنا 

كبعض السل   -رٞبو اهلل تعأب-منسوب لئلماـ أٞبد كتفويض أمرىم إٔب اهلل كىذا الرأم 
كذلك –رٞبو اهلل  –قاؿ ابن رجب ا٢بنبلي ، ق  ُب ا٢بكم على أطفاؿ ا٤بشركْبالتو : كىو

رجع إليو  كذكر أف ابن عباس . كالبيهقي، األثـر: اختار القوؿ بالوق  طائفة منهم
كإ٭با أخذه البيهقي من ، كاإلماـ أٞبد ذكر أف ابن عباس إ٭با قاؿ ذلك ُب أطفاؿ ا٤بشركْب

 - -أف النيب ، ألفاظ حديث أيب ىريرة ضبع كما أنو ركم ُب،  لفظ ركم عنوعمـو 
كلكن ا٢بفاظ الثقات ذكركا أنو  (ِ)( اهلل أعلم ٗبا كانوا عاملْب) :فقاؿ، سئل عن األطفاؿ

كذلك ٤با قلت كىذا الرأم أميل إليو ، (ّ)كاستدؿ القائلوف بالوق . سئل عن أطفاؿ ا٤بشركْب
 :يلي
 .الواردة ُب ذلك لتعارض األدلة: أكال
اهلل أعلم ٗبا كانوا ) :ُب ا٢بديث الصحيح السابق أنو قاؿما كرد كصح عن النيب : ثانيا
 ( عاملْب

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُٕٕا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ُ)
 .ََُ/ِ، ُّْٖ، رقم ا٢بديث باب ما قيل ُب أكالد ا٤بشركْبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
، الدمشقي، ا٢بنبلي ٍب، رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين ابن رجب ا٢بنبلي: تفسّب ابن رجب ا٢بنبلي: زين ( ّ)

 ُِِْ ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - العاصمة دار: الناشر (ا٢بنبلي رجب ابن اإلماـ لتفسّب ا١بامع) التفسّب ركائع
 .ِّٖ/ُـ،  ََُِ -



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

420 

 :الميزان: المطلب السابع
 .معركؼ كىي اآللة الٍب توزف ُّا األشياء: بالكسر، ا٤بيزاف

كجائز أف يقاؿ ، كا١بمع موازين، ما قبلها انقلبت الواك ياء لكسرأصلو موزاف : قاؿ ا١بوىرم
 .يريد ا٤بيزاف چ ڤ      ڤ ڤ  چ: كمنو قولو تعأب؛ زينموا( بأكزانو) للميزاف الواحد
، أنو ميزاف لو كفتاف: فجاء ُب التفسّب، اختل  الناس ُب ذكر ا٤بيزاف ُب القيامة: كقاؿ الزجاج

كفتاف كللميزاف   (ُ). كأف ا٤بيزاف أنزؿ ُب الدنيا ليتعامل الناس بالعدؿ كتوزف بو األعماؿ
ذكر ا٤بيزاف مثل : كقتادة كالضحاؾكقاؿ ٦باىد . فا١بمع يرجع إليها، كخيوط كلساف كالشاىْب

كالذم كردت بو األخبار كعليو السواد األعظم القوؿ . ميزاف كإ٭با ىو العدؿ كليس ٍب
ڦ   ڄ  ڄ   چُب تفسّب قولو تعأب  -رٞبو اهلل-قاؿ العز ابن عبد السبلـ . (ِ)األكؿ

 چ ڄ
كىذا ما يقرره اإلماـ  (ْ)موازينو ميزاف ذك كفتْب توزف بو ا٢بسنات كالسيئات (ّ)

ڳ  ڳ   چُب تفسّب قولو تعأب  -رٞبو اهلل  –ا٢بداد كما سيأٌب قاؿ اإلماـ القرطيب 

توزف صحائ  أعماؿ : با٤بيزاف قاؿ ابن عمر ا٤براد بالوزف كزف أعماؿ العباد (ُ) چڱ  ڱ
فهذا يتناَب كأما تأكيل ا٤بيزاف بالعدؿ ، كىو الذم كرد بو ا٣بر، كىذا ىو الصحيح. (ِ)العباد

مع تواىر النصوص كما يتناَب مع ما أٝبع عليو الصدر األكؿ من القبوؿ بظواىر النصوص 
كىذا ىو الرأم ا٤بختار كىو اَّمع عليو كعليو اإلماـ ا٢بداد قاؿ اإلماـ ، من غّب تأكيل ٥با

  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ چٍب ينصب ا٤بيزاف لوزف األعماؿ قاؿ اهلل تعأب )) : ا٢بداد 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   

 (ّ) چ  ڇ

                                                           

 .ِِٓ/ّٔالزبيدم: تاج العركس،  ( ُ)
 .ِّٗ/ُُالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ِ)
 ٔ اآليةالقارعة: سورة ( ّ)
 .ُْٖ/ّالعز بن عبد السبلـ: تفسّب العز بن عبد السبلـ،  ( ْ)
 ٖ اآليةاألعراؼ: سورة ( ُ)
 .ُٓٔ/ٕالقرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف،  ( ِ)
 .ْٕ : اآليةاألنبياء سورة( ّ)
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ڻ  ۀ    ڻ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ چ  ٹ ٹك

چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ
. فتوزف ا٢بسنات كالسيئات (ُ)

كمن رجحت سيئاتو على حسناتو خاب ، فمن رجحت حسناتو على سيئاتو فاز كسعد
ٍب يصّب ، ارنيوق  على األعراؼ بْب ا١بنة كال: فقيل، كسيئاتوكمن استوت حسناتو ، كخسر

 .إٔب ا١بنة برٞبة اهلل تعأب
أال إف فػػبلف بػػػن فػػػبلف : نػػػادل، فػػػإذا رجػػػح ميػػزاف العبػػػد. كاقػػػ  علػػػى ا٤بيػػزاف (ِ)ككرد أف ملكػػا
أال إف فػبلف : نػادل، كإذا خػ  ميػزاف العبػد. كسعد سعادة ال يشقى بعدىا أبدا، رجح ميزانو

كحػػػػديث صػػػػاحب التسػػػػعة (ّ)كشػػػػقي شػػػػقاكة ال يسػػػػعد بعػػػػدىا أبػػػػدا ، فػػػػبلف خػػػػ  ميزانػػػػوبػػػػن 
 ( ْ)  ((كىو من ىذه األمة مشهور. كالتسعْب سجبل من ا٣بطايا

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
 كتأٌب كل نفس للجداؿ ***كنوق  موقفا صعبا ثقيبل                  
 (ُ)ككتب باليمْب كبالشماؿ ***وزف ػػػػػػزاف لػػػػػػصب ٍب ميػػػػػػكين                

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   ٗ - ٖ اآليةاألعراؼ:  سورة( ُ)
 الزحيلي، كىبة  (جريل عليو السبلـصاحب ا٤بيزاف يـو القيامة: )حذيفة قيل إنو جريل كما جاء ُب ا٢بديث عن ( ِ)
 ُُْٖ، ِدمشق، ط – ا٤بعاصر الفكر دار: كا٤بنهج، الناشر كالشريعة العقيدة ُب ا٤بنّب الزحيلي، التفسّب مصطفى بن
 .ٕٔ/ُٕىػ، 
 .َّّ/ُّ، ِْٗٔأحرجو البزار ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ّ)
 .ٕٗ(  ا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص(ْ
، ص  (ُ)  .ََْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :الصراط: المطلب الثامن
  چٹ   ٹ  ٹ  چ: قاؿ تعأب، الطريق ُب اللغة: الصراط بالكسرقاؿ الزبيدم 

(ُ) 
كىو جسر على مًب جهنم ٲبر عليو الناس كلهم )) :قاؿ اإلماـ النوكم ُب تعري  الصراط

 (ِ) ((كاآلخركف يسقطوف فيوفا٤بؤمنوف ينجوف على حسب حا٥بم أم مناز٥بم 
اهلل كا٤براد بقولو قاؿ اإلماـ النوكم  كقد ثبت ُب الكتاب كالسنة نصب الصراط يـو القيامة

 چک  ک  گ   گ چتعأب 
 (ْ)ا٤بركر على الصراط كىو جسر منصوب عليها (ّ)
نو أدؽ من الشعرة كأحد من السي  كما جاء ُب حديث كما جاء من صفة الصراط من أ
عليو  ، ك١بهنم جسر أدؽ من الشعر كأحد من السي )) :السيدة عائشة رضي اهلل عنها
ككأجاكيد ، ككالريح، ككالرؽ، كالناس عليو كالطرؼ، من شاء اهلل كبلليب كحسك يأخذكف

، ك٨بدكش مسلم، فناج مسلم، رب سلم، رب سلم: يقولوفكا٤ببلئكة ، كالركاب، ا٣بيل
قلت فإف ىذا الوص  ليس للعمـو كإ٭با للبعض كالعصاة  (ٓ) ((كمكور ُب النار على كجهو

عن سعيد بن أيب كالكفار كأما أىل اإلٲباف فالصراط ٥بم يتسع كالوادم كما جاء ُب 
، بعض الناس أدؽ من الشعريـو القيامة يكوف على ، أف الصراط)) بلغِب: قاؿ، ىبلؿ

كللناس  كأكؿ من ٯبوز الصراط نبينا ٧بمد  (ُ)  ((كعلى بعض الناس مثل الوادم الواسع
عما٥بم ُب الدنيا كما جاء ُب ا٢بديث ركر على الصراط ٨بتلفة باختبلؼ احاالت ُب ا٤ب
يتكلم كال ، فأكوف أنا كأمٍب أكؿ من ٯبيزىا، كيضرب الصراط بْب تهرم جهنم)) :الصحيح

كُب جهنم كبلليب مثل شوؾ ، اللهم سلم سلم: كدعول الرسل يومئذ، يومئذ إال الرسل
غّب ، فإهنا مثل شوؾ السعداف: قاؿ، نعم يا رسوؿ اهلل: قالوا؟ ىل رأيتم السعداف، السعداف

أك  -فمنهم ا٤بوبق بقي بعملو ، ٚبط  الناس بأعما٥بم، أنو ال يعلم ما قدر عظمها إال اهلل

                                                           

 .ّْٗ/ُٗالزبيدم: تاج العركس،  ( ُ)
 .َِ/ّالنوكم: شرح صحيح مسلم،  ( ِ)
 ُٕاآلية مرًن: سورة ( ّ)
 .ُٔالباقبلين: اإلنصاؼ، ص ( ْ)
 .َّّ/ُْ، ِّْٕٗأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ٓ)
 .ُِِ/ِ، ا٤ببارؾ البن كالرقائق أخرجو ابن ا٤ببارؾ: الزىد( ُ)
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كجاء ُب شرح ا٢بديث  (ُ) ((ا٢بديث أك ٫بوه، أك اَّازل، كمنهم ا٤بخردؿ، -بعملو ا٤بوثق 
كمنهم ا٤بخردؿ قاؿ ا٥بركم ا٤بعُب أف كبلليب النار تقطعو أم احملبوس منهم ا٤بوبق بعملو 

فيهوم ُب النار كقيل معناه أهنا تقطعهم عن ٢بوقهم ٗبن ٪با كقيل ا٤بخردؿ ا٤بصركع كرجحو 
بن التْب فقاؿ ىو أنسب لسياؽ ا٣بر ككقع ُب ركاية إبراىيم بن سعد عند أيب ذر فمنهم ا

ا٤بخردؿ أك اَّازل من ا١بزاء قولو ٍب ينجو أم يتبْب كُب حديث أيب سعيد فناج مسلم 
بن أيب ٝبرة يؤخذ منو اك٨بدكش كمكدكس ُب جهنم حٌب ٲبر أحدىم فيسحب سحبا قاؿ 

ثة أصناؼ ناج ببل خدكش كىالك من أكؿ كىلة كمتوسط بينهما أف ا٤بارين على الصراط ثبل
يصاب ٍب ينجو ككل قسم منها ينقسم أقساما تعرؼ بقولو بقدر أعما٥بم كاختل  ُب ضبط 
مكدكس فوقع ُب ركاية مسلم با٤بهملة كركاه بعضهم با٤بعجمة كمعناه السوؽ الشديد كمعُب 

س كا٤بكردس فقار الظهر ككردس الرجل الذم با٤بهملة الراكب بعضو على بعض كقيل مكرد
بن ماجو من كجو آخر عن اُب قعرىا كعند  ئأم فرقها كا٤براد انو ينكف خيلو جعلها كراديس

يوضع الصراط بْب تهراين جهنم على حسك كحسك السعداف ٍب يستجيز )) أيب سعيد رفعو
 قاؿ اإلماـ ا٢بداد  (ِ) ((الناس فناج مسلم ك٨بدكش بو ٍب ناج ك٧بتبس بو كمنكوس فيها

كقد كرد أنو أحد . كيؤمر الناس با١بواز عليو، كينصب الصراط على مًب جهنم)) :ُب الصراط
فمن كاف أكمل إٲبانا كأسرع ُب طاعة . فيجوز الناس بأعما٥بم. كأدؽ من الشعر، من السي 

، كالركابككأجود ا٣بيل ، ككالريح ككالطّب، كجاز كالرؽ ا٣باط ، خ  على الصراط، اهلل
، كمنهم من تلفحو النار، كمنهم من يزح ، كمنهم من ٰببو. ككأشد رجل ٘برم ُّم أعما٥بم

 .كمنهم من يقع فيها
كأكؿ . رب سلم سلم: ككل منهم يومئذ يقوؿ، الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، كأكؿ من ٯبوزه
، حوؿ الصراطفتقوماف ، أمتو كترسل األمانة كالرحم: كمن األمم ٧بمد: من ٯبوز منهم
 .( ُ)  ((تأخذ من أمرت بأخذه، ككبلليب كشوؾ السعداف، كفيو دحض كمزلة

 

                                                           

 .ُِٖ/ٗ، ّْٕٕ(، رقم ا٢بديث كجوه يومئذ ناضرة )باب قوؿ اهلل تعأب: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ْْٓ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ِ)
 .ٕٗ(  ا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص (ُ
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 الحوض: المطلب التاسع
الذم يسقي منو أمتو  كحوض الرسوؿ . كىو ٦بتمع ا٤باء، معركؼ، ا٢بوضقاؿ الزبيدم 
 (ُ). كمن حوضو، سقاؾ اهلل ٕبوض الرسوؿ: حكى أبو زيد، يـو القيامة

ماؤه ، حوضي مسّبة شهر)) :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكأما صفة ا٢بوض فقد  
من شرب منها فبل يظمأ ، ككيزانو كنجـو السماء، كرٰبو أطيب من ا٤بسك، أبيض من اللنب

ڎ ڎ   چكقاؿ تعأب ، ابت بإٝباع أىل ا٢بقث وض نبينا ٧بمد كح(ِ) ((أبدا

كرد : ُب كتابو البدكر السافرة -رٞبو اهلل–قاؿ ا٢بافظ جبلؿ الدين السيوطي  (ّ) چڈ
 كحفاظ، ذكر ا٢بوض من ركاية بضعة كٟبسْب صحابيا منهم ا٣بلفاء األربعة الراشدكف

ُب ا٢بديث عن ف كصفو غّب كص  ا٢بوض كما جاء كالكوثر غّب ا٢بوض  أل(ْ). الصحابة
ما ىذا : قلت، حافتاه قباب الدر اَّوؼ، إذا أنا بنهر، ا١بنةبينما أنا أسّب ُب )) :قاؿالنيب 

 (ٓ) ((الذم أعطاؾ ربك، ىذا الكوثر: قاؿ؟ يا جريل
كما ىو تاىر كبلـ شراح ،  فإنو خارج ا١بنة يرده ا٤بسلموف قبل دخو٥بم ا١بنة، كأما ا٢بوض

يا : قلت: قاؿ، كما ُب حديث مسلم عن أيب ذر،  ا٢بديث كيشخب فيو ميزاباف من ا١بنة
كالذم نفس ٧بمد بيده آلنيتو أكثر من عدد ٪بـو السماء )) :رسوؿ اهلل ما آنية ا٢بوض قاؿ

، آنية ا١بنة من شرب منها ٓب يظمأ آخر ما عليو، أال ُب الليلة ا٤بظلمة ا٤بصحية، ككواكبها
ما بْب عماف إٔب ، عرضو مثل طولو، من شرب منو ٓب يظمأ، يشخب فيو ميزاباف من ا١بنة

 (ُ) ((كأحلى من العسل، ماؤه أشد بياضا من اللنب، ةأيل
تاىر ا٢بديث أف ا٢بوض ٔبانب ا١بنة لينصب فيو ا٤باء من النهر )) :قاؿ ابن حجر ُب الفتح

 الذم داخلها
                                                           

 .َّٖ/ُٖالزبيدم: تاج العركس،  ( ُ)
 .ُُٗ/ٖ، ٕٗٓٔ رقم ا٢بديثحوض،  ُب بابأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 ُ اآليةالكوثر: سورة ( ّ)
يوطي : جبلؿ الدين السيوطي ، البدكر السافرة ُب أمور االخرة، ٙبقيق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآف الس ( ْ)

 . ُْٔـ ،صُٖٖٗللطباعة كالنشر ، القاىرة ، 
 .َُِ/ٖ، ُٖٓٔ، رقم ا٢بديث باب ُب ا٢بوضحو: أخرجو البخارم ُب صحي( ٓ)
 .ُٖٕٗ/ْ، ََِّ، رقم ا٢بديث كصفاتوباب إثبات حوض نبينا أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
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 (ُ) (( ٍب صرح بعد الكبلـ أف الذم يصب ُب ا٢بوض من ا١بنة ىو الكوثر   
كلكػػػن ىػػػذا ا٢بػػػوض ، ا٤بسػػػلموف قبػػػل ا١بنػػػةفػػػإف الكػػػوثر غػػػّب ا٢بػػػوض الػػػذم يػػػرده ، كبنػػػاء عليػػػو

كىػػذا مػػا يقػػرره اإلمػػاـ  كمػػا يفيػػده كػػبلـ ابػػن حجػػر،  يسػتمد مػػن الكػػوثر الػػذم ىػػو داخػػل ا١بنػػة
كيػػذكر اإلمػػاـ ا٢بػػداد مسػػألة ىػػل ا٢بػػوض قبػػل أـ بعػػد الصػػراط كيػػرجح أف ، ا٢بػػداد كمػػا سػػيأٌب

ا٢بػوض : مسػألةطحاكيػة األمر ٧بتمل لؤلمرين كىذا عندم الػراجح أيضػا قػاؿ شػارح العقيػدة ال
أحػػدٮبا أف ا٢بػػوض يػػورد بعػػػد : قبػػل الصػػراط أك بعػػد الصػػراط ُب ىػػذه ا٤بسػػػألة قػػوالف للسػػل 

يكوف ا٤بركر علػى الصػراط أكال ٍب بعػد ا٤بػركر علػى الصػراط يػورد ا٢بػوض كاختػار : الصراط يعِب
نضر بػن كاحتج ىؤالء ٕبديث ال -رٞبهما اهلل-كالسيوطي  -رٞبو اهلل-ىذا ا٢بافظ ابن حجر 

 :قػػػاؿ، عػػػن أبيػػػو، حػػػدثنا النضػػػر بػػػن أنػػػس بػػػن مالػػػككمػػػا ،  فػػػإف تػػػاىره يقتضػػػي ذلػػػك، أنػػػس
؟ كأيػن أطلبػك يػا نػيب اهلل: أنػا فاعػل قػاؿ: أف يشػفع ٕب يػـو القيامػة قػاؿسألت رسوؿ اهلل ))
فأنػػا : قػاؿ؟ فػإف ٓب ألقػك علػػى الصػراط: قلػت: اطلبػِب أكؿ مػا تطلبػػِب عنػد الصػراط قػػاؿ: قػاؿ

فأنػػػا عنػػػد ا٢بػػػوض ال أخطػػػئ ىػػػذه : قػػػاؿ؟ فػػػإف ٓب ألقػػػك عنػػػد ا٤بيػػػزاف: قلػػػت: قػػػاؿعنػػد ا٤بيػػػزاف 
 (ِ) ((واطنا٤بثبلثة ال

كاسػػػػػتدلوا بعػػػػػدة أحاديػػػػػث منهػػػػػا أف ا٢بػػػػػوض يكػػػػػوف ُب ا٤بوقػػػػػ  قبػػػػػل الصػػػػػراط : القػػػػػوؿ الثػػػػػاين
األحاديث الٍب تدؿ على منع ا٤برتدين على أعقاُّم كأهنم يذادكف عن ا٢بػوض كحػديث أنػس  

: (( فيقػاؿ، أصػحايب: علي ناس من أصحايب حٌب إذا عرفتهم اختلجوا دكين فػأقوؿلّبدف :
قلػػػت كالتوقػػػ  كعػػػدـ ا١بػػػـز ىػػػو  (ِ)حاديػػػثكغّبىػػػا مػػػن األ (ُ) ((ال تػػػدرم مػػػا أحػػػدثوا بعػػػدؾ

كثانيػػػػػا ، لعػػػػػدـ كجػػػػود الػػػػػنص الصػػػػريح كاإلٝبػػػػػاع الػػػػذم يفػػػػػض ا٣بػػػػبلؼأكال األحسػػػػن كذلػػػػك 
كثالثػػػػا ألنػػػػو ال يتوقػػػػ  عليػػػػو حكػػػػم شػػػػرعي ، حاديػػػػثخػػػػتبلؼ العلمػػػػاء ُب االسػػػػتدالؿ باألال

 .فالتوق  ىو األسلم كاهلل أعلم
فيػػذىب مػػا ُّػػم ، ربوف منػػوفيشػػ كيػػرد ا٤بؤمنػػوف حػػوض رسػػوؿ اهلل )) :قػػاؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد 

فيػػػو ، كأحلػػػى مػػػن العسػػػل، كأطيػػػب مػػػن ا٤بسػػػك، كمػػػاؤه أشػػػد بياضػػػا مػػػن اللػػػنب، مػػػن العطػػػش
                                                           

 .ْٔٔ/ُُابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ُ)
 .ُِٔ/ْ، ِّّْ، رقم ا٢بديث باب ما جاء ُب شأف الصراطأخرجو الَبمذم: ( ِ)
 .َُِ/ٖ، ِٖٓٔ، رقم ا٢بديث باب ُب ا٢بوضأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
 .ُٓٓ/ُالراجحي: شرح الطحاكية للراجحي،  ( ِ)
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كحولػػو أبػػاريق كعػػدد ٪بػػـو ، كطولػػو كػػذلك، شػػهرعرضػػو مسػػّبة ، يصػػباف مػػن الكػػوثر، ميزابػػاف
 .السماء من شرب منو شربة ال يظمأ بعدىا أبدا

، أك ىػو قبػل ا٤بيػزاف كالصػراط، كقبػل دخػوؿ ا١بنػة، ىل ا٢بوض بعػد الصػراط: كاختل  العلماء
. ألهنػم غػر ٧بجلػوف مػن آثػار الوضػوء، كتعػرؼ ىػذه األمػة مػن بػْب سػائر األمػم. كاألمر ٧بتمل

، كيعػػػرفهمبعػػد مػػػا يػػراىم رسػػػوؿ اهلل ، عػػن ا٢بػػػوض أقػػػواـ دكيػػػذا. وؿ اهللكػػذلك قػػػاؿ رسػػ
إنػك ال : إهنػم مػن أصػحايب فيقػاؿ لػو: فيقوؿ عليو الصبلة كالسػبلـ. كيؤخذ ُّم ذات الشماؿ
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد ( ِ)  ((اىػ (ُ) تدرم ما أحدثوا بعدؾ

 شرػػػػػػػشر كالنػػػػػػػػػػوق  ا٢بػػػػػػػػػم ُبها ػػػػػبسر ػػػػػػػت  ***كترجح عند الوزف أعمالك الٍب           
 (ّ)ا٤بصطفى الطهر النيبكتشرب من حوض ***كٛبضي على مًب الصراط كبارؽ          

 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد 
             

ى
 ٍللميصىطىًفى سىيَّد السَّادات ًمٍن ميضىر ***اًطرهي ػػػاءى عى ػػكىًفيو حىوض طىهوير ا٤ب

سيوىرً ػػػػػػػػػػػػاًت كىالػػػػػػػػػػػػػػػػى ًمٍن اهلل بٍاآليػػػػػػػػػػأىت***  اًبًً الرٍَّسل اٍلًكرىاـ كىًمنٍ خى ( ٧بيىًمدو )           
(ْ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (من ىذه الرسالة.ِِْتقدـ ٚبرٯبو:  من ) ص( ُ)
 .ٖٗ(  ا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص(ِ
، ص ( ّ)  .َِٗا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 . ُِّا٤برجع السابق: ص( ْ)
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 :ذكر النار وأىلها: المطلب العاشر
 تعريفها وذكرىا في الكتاب والسنة: أوالً 
مع ٘ب، النّبافٝبعها نار كال، الذم يبدك للحاسةتقاؿ للهيب ، لفظ مؤنث، معركفة، النار

 (ُ)كأصلها أنوار، النار على أنيار
غّب أف ضوء النار مكدر مغمور بدخاف ٧بذكر ، لنور كذلكاك ، ا١بوىر ا٤بضيء يى: النارك 

كإذا صارت مهذبة مصفاة كانت ٧بض ، عنو بسبب ما يصحبو من فرط ا٢برارة كاإلحراؽ
ا٢بالة األكٔب جذكة كال تزاؿ تتزايد حٌب ينطفئ نورىا كيبقى كمٌب نكصت عادت ، نور

 (ِ). الدخاف الصرؼ
كما   -كىي ُب األصل اسم لبعيدة القعر ، النار ىي جـر لطي  نورم علوم: كُب االصطبلح
كا٤براد ُّا دار العذاب ٔبميع طبقاهتا السػبع الػٍب أعبلىػا جهػنم كٙبتهػا لظػى ٍب  -ُب القاموس 
 (ّ).  ٍب سقر ٍب ا١بحيم ٍب ا٥باكيةعّبا٢بطمة ٍب الس

 :كقد تكلم اإلماـ ا٢بداد عن النار ٗبنظور الكتاب كالسنة كقد كَب ككفى قاؿ 
 :قاؿ اهلل تعأب.  ا٤بتقْب قبل دخو٥بم إٔب ا١بنةألف عليها كركد ا٤بؤمنْب، ذكر النار كأىلها)) 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ: كقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػأب(ُ) چ  ک  ک  گ   گگ  گ      ڳ  ڳ      ڳ  ڳچ 

ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

چ وئ  وئ  ۇئ
 ڇ  ڇچ  ڃ  چ    چ  چ       ڃ  ڃ  ڃ       چ: تعأباهلل كقاؿ (ِ)

چڇ  ڇ    
كقػػاؿ (ْ)  چ  پ  پ   پ ٻ     ٱ  ٻ   ٻ     ٻ   ۇئ  وئ  وئ  ۇئ چ: كقػػاؿ تعػػأب(ّ)
 .ما ا٢بطمة چ    ڃ  ڃ  ڃ  چ ڃ    ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ: تعأب

                                                           

 .َّٓ/ُْالزبيدم: تاج العركس،  ( ُ)
 .َٖٗاللغوية، ص كالفركؽ ا٤بصطلحات ُب الكفوم: الكليات معجم ( ِ)
 فتح ألفاظ حل على الطالبْب إعانة، الدمياطي شطا ٧بمد بن( بالبكرم ا٤بشهور) بكر شطا الدمياطي: أبو ( ّ)

 .ّْٖ/ْـ،  ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، ُكالتوريع، ط كالنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، ا٤بعْب
 ِٕ -ُٕ-اآلية مرًن:  سورة( ُ)
 ٔ: اآلية التحرًن سورة( ِ)
 ِٕاآلية ا٤بدثر:  سورة( ّ)
 ُْ-ُٓ اآليةالليل:  سورة( ْ)
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چ     ڈ  ژ  ژ  ڈ   ڌ  ڎ  ڎڌ      چ  چ  ڇ        ڇ  ڇ    ڍ  ڍچ 
كقاؿ   (ُ)

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ   چ: تعأب

 ژ  ژ  ڑ   ڑ چ: تعأباهلل كقاؿ (ِ) چڑڑ  ک     ک  ک  ک

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  

چں 
ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ : كقاؿ تعأب(ّ)

﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮹    ۓ  ﮲   ﮳﮴  ﮵             ﮶  ﮷             ﮸

﯀  ﯁                               

چ    ڭ  ڭ
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ: كقاؿ تعأب  (ْ)

ڤ  ڤ  : إٔب قولو تعأب  ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب   مئ  ی  ی  جئ   حئ

چ  ڤ   ڦ     ڦ
پ  پ  ڀ  ڀ     پ  ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ چ: كقاؿ تعأب (ٓ)

چ  ڤ  ڤ        ڦ: إٔب قولو تعأبڀ  ڀ  
ككص  أحواؿ أىلها ، كاآليات ُب ذكر النار (ُ)

 نشّب منها إٔب، كثّبة منتشرة  ككذلك األخبار عن رسوؿ اهلل ، كثّبة منتشرة جدا،  فيها
ناركم ىذه جزء من سبعْب )) :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ، شيء يسّب لقصد التنبيو كالتذكّب

فإهنا فضلت عليها بتسعة : قاؿ، يا رسوؿ اهلل إف كانت لكافية: قيل، جزءا من نار جهنم
على نار جهنم أل  أكقد )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ) ((كلهن مثل حرىا،  كستْب جزءا

ٍب أكقد عليها أل  سنة حٌب ، ٍب أكقد عليها أل  سنة حٌب ابيضت، سنة حٌب اٞبرت
  :إف أىوف أىل النار عذابا: كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ّ) ((فهي سوداء مظلمة، اسودت

                                                           

 ٗ -ْ اآلية( ا٥بمزة: ُ)
 ِٗاآلية الكه :  سورة( ِ)
 ٔٓ اآليةالنساء:  سورة (ّ)
 ّٕ-ّٔ اآليةفاطر:  سورة (ْ)
 َُٖ-َُّ اآلية ا٤بؤمنوف:  سورة( ٓ)
 ٕٕ-ْٕ اآليةالزخرؼ:  سورة( ُ)
 .ُٓٓ/ ُٔ، ََُُِ ؛رقم ا٢بديث حرا فحراأخرجو اٞبد ُب مسنده: بلفظ ( ِ)
 .َُٕ/ْ، ُِٗٓ أخرجو الَبمذم: رقم ا٢بديث( ّ)
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ما يرل أف أحدا ، كما يغلي ا٤برجل،  يغلي منهما دماغو، من لو نعبلف كشراكاف من نار ))
منهم من تأخذه النار )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ُ) (( كإنو ألىوهنم عذابا، منو عذاباأشد 

كمنهم من ، كمنهم من تأخذه النار إٔب حجزتو، كمنهم من تأخذه النار إٔب ركبتيو، إٔب كعبيو
تبكوا فإف ٓب ، يا أيها الناس ابكوا)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ِ) ((تأخذه النار إٔب ترقوتو

، كأهنا جداكؿ،  حٌب تسيل دموعهم على كجوىهم، فإف أىل النار يبكوف ُب النار، فتباكوا
  (ّ) ((فلو أف سفنا أجريت فيها ١برت، فتتقرح العيوف، حٌب تنقطع الدموع فتسيل الدماء

، فيعدؿ ما ىم فيو من العذاب، يلقى على أىل النار ا١بوع)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
، فيستغيثوف بطعاـ، ال يسمن كال يغِب من جوع، فيستغيثوف فيغاثوف بطعاـ من ضريع

فيذكركف أهنم كانوا يتجرعوف الغصص ُب الدنيا بالشراب ، ذم غصة بطعاـ فيغاثوف
فإذا دنت من كجوىهم شوت ، بكبلليب ا٢بديد، فّبفع إليهم ا٢بميم، فيستغيثوف بالشراب

: فيقولوف. ادعوا خزنة جهنم: فيقولوف. ما ُب بطوهنمقطعت ، كجوىهم فإذا دخلت بطوهنم
قالوا فادعوا كما دعاء الكافرين إال ُب ضبلؿ . قالوا بلى. أك ٓب تك تأتيكم رسلكم بالبينات

قاؿ  ،قاؿ إنكم ماكثوف، يا مالك ليقض علينا ربك: فيقولوف، ادعوا مالكا: فيقولوف: قاؿ
، ادعوا ربكم: قاؿ فيقولوف. إياىم أل  عاـلك انبئت أف بْب دعائهم كإجابة م: األعمش

ربنا أخرجنا  ربنا غلبت علينا شقوتنا ككنا قوما ضالْب: فيقولوف، فبل أحد خّب لكم من ربكم
فعند ذلك : قاؿ. اخسئوا فيها كال تكلموف: فيجيبهم تعأب: منها فإف عدنا فإنا تا٤بوف قاؿ

 (ُ) ((سرة كالويلكعند ذلك يأخذكف ُب الزفّب كا٢ب، ييأسوف من كل خّب
كعقػارب أمثػاؿ البغػاؿ ، كىي اإلبػل ا٣برسػانية، كقد كرد أف ُب النار حيات مثل أعناؽ البخت

كلػػو أف دلػػوا مػػن الغسػػاؽ أىريػػق ُب ، (ِ)فيجػػد أٓب ٞبتهػػا أربعػػْب خريفػػا، تلسػػع اللسػػعة، ا٤بوكفػػة
                                                           

 .ُٔٗ/ُ، ُِّ ، رقم ا٢بديثعذابا باب أىوف أىل النارأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
، ِْٖٓ، رقم ا٢بديث باب ُب شدة حر نار جهنم كبعد قعرىا كما تأخذ من ا٤بعذبْبمسلم ُب صحيحو:  أخرجو( ِ)
ْ/ُِٖٓ. 
 .ُُٔ/ ٕ، ُّْْ أخرجو بو يعلى: رقم ا٢بديث( ّ)
 .َٕٕ/ْ، ِٖٔٓ ، رقم ا٢بديثباب ما جاء ُب صفة طعاـ أىل النارأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ُ)
: إف ُب النار حيات كأمثاؿ أعناؽ البخت، تلسع إحداىن اللسعة فيجد اهلل قاؿ رسوؿكما جاء ُب ا٢بديث ( ِ)

ٞبوهتا  أربعْب خريفا، كإف ُب النار عقارب كأمثاؿ البغاؿ ا٤بوكفة، تلسع إحداىن اللسعة، فيجد ٞبوهتا أربعْب سنة 
 .ُِٓ/ِٗ، ُُِٕٕأخرجو أٞبد ُب مسنده، رقم ا٢بديث "
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علػػى أىػل الػػدنيا ألفسػدت ، كلػو قطػػرة مػن الزقػـو قطػػرت ُب الػدنيا، (ُ)الػدنيا ألنػًب أىػػل الػدنيا
٤بػػػات أىػػػل الػػػدنيا مػػػن نػػػًب رٰبػػػو ، كلػػػو أف رجػػػبل مػػػن أىػػػل النػػػار خػػػرج إٔب الػػدنيا، (ِ)معايشػػهم

( كتشويو خلقو
ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ: كإف أبواب النار سبعة كمػا قػاؿ سػبحانو كتعػأب(ّ)

 چۓ  ۓ  ﮲
 .بعضها فوؽ بعض، كىي سبع طبقات  (ْ)

: لظى كالرابعة: سقر كالثالثة: كالثانية. ا٤بوحدينإهنا لعصاة : جهنم كيقاؿ: األكٔب منها
كليس ٥با ، ا٥باكية كىي السفلى: كالسابعة. ا١بحيم: كالسادسة. السعّب: ا٣بامسةك . ا٢بطمة

 .قعر كال منتهى
كإف كانػت . كا٣بػزم الوبيػل، كالنكػاؿ الفظيػع، كقد حشيت الطبقػات السػبع بالعػذاب الشػديد

 أشػػػد عػػػذابا مػػػن الػػػٍب فوقهػػػا أعاذنػػػا اهلل منهػػػا ككالػػػدينامتفاكتػػػة ُب ذلػػػك ٕبيػػػث إف كػػػل طبقػػػة 
 ( ُ)  ((كأحبابنا كا٤بسلمْب ٗبنو ككرمو

 :أىل النار قسمان: ثانيا
قسػػػػم اإلمػػػػاـ ا٢بػػػػداد أصػػػػناؼ أىػػػػل النػػػػار إٔب قسػػػػمْب القسػػػػم األكؿ ىػػػػم الكفػػػػار كا٤بشػػػػركوف 

الكتػػاب الدالػػػة كىػػوالء ٨بلػػدكف ُب النػػار كسػػيأٌب الكػػػبلـ علػػيهم مػػدعما بنصػػوص ، كا٤بنػػافقوف
 .على خلودىم ُب النار

كىػػذا الصػػن  ال ٱبلػػدكف بػػل ، ن مػػن أىػػل الكبػػائر كا٤بعاصػػيكالقسػػم الثػػاين ىػػم عصػػاة ا٤بوحػػدي
أٝبع أىل السنة على أف اهلل ال ٱبلد ُب النار مػن كػاف ُب كقد  يعذبوف ُب النار حسب ذنوُّم

منهػا مػا ركاه أبػو سػعيد ، كقػد جػاءت النصػوص بػذلك، قلبو شيء من اإلٲبػاف إذا أدخلػو فيهػا
ٍب يقػػوؿ اهلل تبػػارؾ ، كأىػػل النػػار النػػار، يػػدخل أىػػل ا١بنػػة ا١بنػػة)) :قػػاؿ أف النػػيب ا٣بػدرم 

                                                           
(1)

( أخرجو الَبمذم ُب لو أف دلوا من غساؽ يهراؽ ُب الدنيا ألنًب أىل الدنيا)قاؿ: عن النيب كما جاء ُب ا٢بديث  
 .َْٕ/ْ، باب ما جاء ُب صفة شراب أىل النارسننو، 
لو أف قطرة من الزقـو قطرت ُب دار الدنيا ألفسدت على أىل الدنيا ): قاؿ رسوؿ اهللكما جاء ُب ا٢بديث ( ِ)

، رقم ا٢بديث باب ما جاء ُب صفة شراب أىل النارخرجو الَبمذم ُب سننو، أ «معايشهم، فكي  ٗبن يكوف طعامو؟
ِٖٓٓ ،ْ/َٕٔ. 

كالذم بعثك با٢بق لو أف خازنا من خزنة جهنم برز إٔب أىل الدنيا، فنظركا إليو ٤بات من كما جاء من حديث ( ّ)
 .ٖٗ/ّ، ِّٖٓرقم ا٢بديث  ا٢بديث ( أخرجو الطراين ُب األكسط،ُب األرض كلهم من قبح كجهو كمن نًب رٰبو، 

 ْْاآلية ا٢بجر:  سورة (ْ)
 .ُُّ(  ا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص (ُ
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فيخرجػػػػوف منهػػػػا قػػػػد ، أخرجػػػػوا مػػػػن كػػػػاف ُب قلبػػػػو مثقػػػػاؿ حبػػػػة مػػػػن خػػػػردؿ مػػػػن إٲبػػػػاف: كتعػػػػأب
كأىػػػل الكبػػػائر مػػػن أمػػػة )) :كقػػػاؿ الطحػػػاكم(ِ)كُب ىػػػذا كػػػبلـ طويػػػل (ُ)  ((ا٢بػػػديث… اسػػػودكا
كإف ٓب يكونػػوا تػػائبْب بعػػد أف لقػػوا اهلل ، ُب النػػار ال ٱبلػػدكف إذا مػػاتوا كىػػم موحػػدكف٧بمػػد 
كىم ُب مشيئتو كحكمػو إف شػاء غفػر ٥بػم كعفػا عػنهم بفضػلو كمػا ذكػر عػز كجػل ُب  ، عارفْب
 چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے چ :كتابػػػو

منهػػػا ٍب ٱبػػػرجهم ، كإف شػػػاء عػػػذُّم ُب النػػػار بعدلػػػو (ّ)
 (ْ)  ((ٍب يبعثهم إٔب جنتو، برٞبتو كشفاعة الشافعْب من أىل طاعتو

كأىػػػل السػػػنة يؤمنػػػوف بػػػأف اهلل عػػػز كجػػػل يػػػدخل ناسػػػا ا١بنػػػة مػػػن أىػػػل )) :كقػػػاؿ ابػػػن أيب زمنػػػْب
كقػػد خػػال   (ُ)  ((كبشػػفاعة الشػػافعْب، التوحيػػد بعػػدما مسػػتهم النػػار برٞبتػػو تبػػارؾ كتعػػأب ا٠بػػو

حيػث ذىبػوا إٔب أف مرتكػب الكبػّبة ٨بلػد ُب النػار تنفيػذا لوعيػد اهلل ، ا٣بوارج كا٤بعتزلة ُب ذلك
كغاب عنهم ا٤بوانػع الػٍب ذكرىػا اهلل ُب القػرآف كالسػنة مػن إنفػاذ ىػذا الوعيػد مثػل التوحيػد ، ٥بم

 .إٔب غّب ذلك… كإقامة ا٢بدكد ُب الدنيا، ككثرة ا٤بصائب ا٤بكفرة، ككثرة ا٢بسنات ا٤باحية
خلوف النار كلكن عذاُّم ليس كالكفار بل أخ  كأطو٥بم مكوثا ُب عصاة ا٤بوحدكف يدالك 

إ٭با ))  قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿعن أيب ىريرة النار سبعة اآلؼ سنة كما جاء ُب ا٢بديث 
الشفاعة يـو القيامة ٤بن عمل الكبائر من أمٍب ٍب ماتوا عليها فهم ُب الباب األكؿ من جهنم 

كال يغلوف باألغبلؿ كال يقرنوف مع الشياطْب كال يضربوف ال تسود كجوىهم كال تزرؽ أعينهم 
با٤بقامع كال يطرحوف ُب األدراؾ فمنهم من ٲبكث ساعة ٍب ٱبرج كمنهم من ٲبكث فيها يوما 

٥بم كث فيها سنة ٍب ٱبرج كأطو ٍب ٱبرج كمنهم من ٲبكث فيها شهرا ٍب ٱبرج كمنهم من ٲب
قتت كذلك سبعة آالؼ سنة ٍب إف اهلل عز مكثا فيها مثل الدنيا من يـو خلقت إٔب يـو أ

كجل إذا أراد أف ٱبرج ا٤بوحدين منها قذؼ ُب قلوب أىل األدياف فقالوا ٥بم كنا ٫بن كأنتم 
                                                           

 .ُّ/ُ، ِِ، رقم ا٢بديث باب: تفاضل أىل اإلٲباف ُب األعماؿأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
بابا ُب ذلك كساؽ فيو كثّبا من الركايات ا٤بؤيدة فإنو عقد ابن خزٲبة ُب كتابو التوحيد كمن أراد االستزادة فلينظر ( ِ)

 .٥بذا ا٤بذىب ا٢بق.، كىكذا فعل ابن مندة ُب كتابو اإلٲباف، كالبيهقي ُب االعتقاد 
 ْٖاآلية النساء: سورة ( ّ)
: ٙبقيق ،الطحاكية العقيدة شرح ا٢بنفي، العز أيب ابن ٧بمد بن علي الدين عبلء بن ٧بمد الدين الطحاكم: صدر ( ْ)

 .ّٗٔـ، صََِٓ - ىػُِْٔ، ُمصر، ط كالنشر للطباعة السبلـ دار: ، الناشرعلماءال من ٝباعة
 بن اهلل عبد: ٙبقيق ،السنة ا٤بالكي، أصوؿ زمنْب أيب بابن ا٤بعركؼ اهلل عبد بن ٧بمد اهلل عبد زمنْب: أبو أيب ابن ( ُ)

 .َُٖىػ، ص  ُُْٓ، ُط، النبوية األثرية، ا٤بدينة الغرباء مكتبة: البخارم ، الناشر ٧بمد
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ها ٝبيعا ٝبيعا ُب الدنيا فآمنتم ككذبنا كأقررًب كجحدنا فما أغُب عنكم فنحن كأنتم اليـو في
تعأب عند ذلك غضبا ٓب يغضبو ُب  ا نعذب كٚبلدكف كما ٬بلد فيغضب اهللمسواء تعذبوف ك

شيء فيما مضى كال يغضب ُب شيء فيما بقي فيخرج أىل التوحيد منها إٔب عْب بْب ا١بنة 
كالصراط يقاؿ ٥با هنر ا٢بياة فّبش عليهم من ا٤باء فينبتوف كما تنبت ا٢ببة ُب ٞبيل السيل ما 

ة فيكتب ُب جباىهم يلي الظل منها أخضر كما يلي الشمس منها أصفر ٍب يدخلوف ا١بن
عتقاء اهلل من النار إال رجبل كاحدا فإنو ٲبكث فيها بعدىم أل  سنة ٍب ينادم يا حناف يا 
مناف فيبعث اهلل إليو ملكا ليخرجو فيخوض ُب النار ُب طلبو سبعْب عاما ال يقدر عليو ٍب 

نار منذ يرجع فيقوؿ يا رب إنك أمرتِب أف أخرج عبدؾ فبلنا من النار كإين أطلب ُب ال
سبعْب سنة فلم أقدر عليو فيقوؿ اهلل تعأب انطلق فهو ُب كادم كذا ككذا ٙبت صخرة 

ٍب إف ا١بهنميْب يطلبوف إٔب اهلل تعأب أف ٲبحو ، فأخرجو فيذىب فيخرجو منها فيدخلو ا١بنة
ذلك االسم عنهم فيبعث ملكا فيمحو عن جباىهم ذلك ٍب إنو قاؿ ألىل ا١بنة كمن دخلها 

ميْب اطلعوا إٔب النار فيطلعوف إليهم فّبل الرجل أباه كيرل أخاه كيرل جاره كيرل من ا١بهن
صديقو كيرل العبد مواله ٍب إف اهلل تعأب يبعث إليهم مبلئكة بأطباؽ من نار كمسامّب من 
نار كعمد من نار فيطبق عليهم بتلك األطباؽ كيشد بتلك ا٤بسامّب كٲبد بتلك العمد كال 

ل فيو ركح كال ٱبرج منو غم كينساىم ا١ببار على عرشو كيتشاغل أىل يبقى فيو خلل يدخ
ا١بنة بنعيمهم كال يستغيثوف بعدىا أبدا كينقطع الكبلـ فيكوف كبلمهم زفّبا كشهيقا فذلك 

 (ُ) ((ةدقولو تعأب إهنا عليهم مؤصدة ُب عمد ٩بد
الذين يدخلوهنا من قسم منهما ىم : ٍب اعلم أف أىل النار قسماف)) :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
كبرٞبة اهلل ، بل ٱبرجوف منها بالشفاعة، كىذا القسم ال ٱبلدكف ُب النار. عصاة أىل التوحيد

كيركل أف آخرىم ، كىم متفاكتوف، كبعضهم بعد ذلك، تعأب بعضهم قبل ٛباـ العقوبة
 .قاؿكذلك عمر الدنيا فيما ي، ٱبرج بعد سبعة آالؼ سنة، كأطو٥بم فيها مكثا، خركجا منها

كما ُب ،  بل ٱبرج منها من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إٲباف، كال ٱبلد ُب النار موحد البتة
 .األحاديث الصحيحة

                                                           

 ُب األصوؿ نوادر ،الَبمذم اهلل، ا٢بكيم عبد بشر، أبو بن ا٢بسن بن علي بن أخرجو الَبمذم ُب نوادره:  ٧بمد( ُ)
 .ّٔ/ِبّبكت،  – ا١بيل دار: عمّبة، ، الناشر الرٞبن عبد: ٙبقيق ،كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أحاديث
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كا٤بشػركوف كا٤بنػافقوف الػذين يظهػركف اإلٲبػاف ، هللكالقسم اآلخػر مػن أىػل النػار ىػم الكػافركف بػا
 .كيضمركف الكفر ُب قلوُّم، بألسنتهم

ككلهػم خالػدكف ُب النػار ، فمنهم اليهود كالنصارل كاَّوس كغّبىم، كثّبةكأنواع الكافرين باهلل  
ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ: قػػػاؿ اهلل تعػػػأب، أبػػػد اآلبػػػدين

چ     ۆئ  ۆئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ۇئ    وئ  ۇئ
(ُ). 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک   چ كقاؿ تعأب
 كقاؿ تعأب (ِ)

چ چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ
(ُ) 

 چ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ: كقػػاؿ تعػػأب
كقػػد كرد أف  (ِ)

كأف الكافر يسػحب ، كغلظ جلده اثناف كأربعوف ذراعا، ضرس الكافر ُب النار مثل جبل أحد
أجساد الكافرين ُب النار حٌب يضػاع  ٥بػم يعظم اهلل ، لسانو الفرسخ كالفرسخْب يطؤه الناس

 .كيعظم عليهم النكاؿ كالعقاب، العذاب
كٓب يبق فيها أحد من أىل التوحيد أغلقت أبواُّا على ، ٍب إذا خرج عصاة ا٤بوحدين من النار

 چ   ڈ  ژ  ژڈ     ڌ  ڎ  ڎ چ قاؿ اهلل تعأب، الكافرين كأطبقت عليهم
كمنهم من  (ّ)

٨بلدين ُب ، فبل يزالوف كذلك أبدا سرمدا، ٍب يغلق عليو، عليو ناراٯبعل ُب تابوت ٲبؤل 
، كالوفاة على اإلسبلـ، نسأؿ اهلل العافية، إٔب غّب هناية كال غاية، عذاب اهلل كغضبو كسخطو

كيؤكد اإلماـ ا٢بداد على عدـ خلود ا٤بوحدين ُب النار  (ْ)  ((كنعوذ باهلل من أحواؿ أىل النار
ففقد التوحيد كاإلٲباف ىو الذم ال  )) : كيدعم كبلمو با٢بجج كالراىْب الشرعية إذ يقوؿ

، كلو كاف عمل األكلْب كاآلخرين، ينفع مع فقده شيء ٕباؿ كائنا ذلك الشيء ما كاف
، فليس يضره شيء كلو كاف عاصيا مذنبا، كحيث بقي مع العبد توحيده كإٲبانو كسلما لو

                                                           

 ُِٔ، ُُٔ: اآلية البقرة سورة( ُ)
 ْٖ اآليةالنساء:  سورة (ِ)
 ِٕ اآليةا٤بائدة:  سورة( ُ)
 ُْٓ اآليةالنساء:  سورة (ِ)
 ٗ-ٖ: اآلية ا٥بمزة سورة( ّ)
 .ُُْا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ْ)
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كإف عاقبو على ذنبو كانت عقوبة منقضية غّب ٨بلدة كال ، فإما أف يغفر اهلل لو أك يعفو عنو
كقد . اف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إٲبافبل ٱبرج منها من ك، فإنو ال ٱبلد ُب النار مؤمن؛ مؤبدة

ككص  أنبياءه كرسلو كالصا٢بْب من ، إلسبلـأمر اهلل عباده ا٤بؤمنْب بأف ٲبوتوا على اإلٲباف كا
؛ ا لو كاغتباطا بوكيتواصوف بو حرصا عليو كإعظام، كيدعونو بو، بأهنم يسألونو ذلك: عباده
كقد  (ُ) چڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ: تعأباهلل فقاؿ 

كمن ، األحاديث الكثّبة الشهّبة ُب بشارة أىل التوحيد كاإلٲباف كردت عن رسوؿ اهلل  
مات كىو ال يشرؾ باهلل شيئا بالنجاة من النار كالفوز با١بنة كغّب ذلك من ا٣بّبات 

كأف ، من شهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا عبده كرسولو)) :قاؿ رسوؿ اهلل  . كالدرجات
 كا١بنة حق كالنار حق أدخلو اهلل، ا إٔب مرًن كركح منوألقاى، عيسى عبد اهلل كرسولو ككلمتو
من شهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل )) كُب ركاية (ُ) ((ا١بنة على ما كاف من العمل

 (ِ) ((حـر اهلل عليو النار

من مات ال يشرؾ )) :قاؿ؟ ما ا٤بوجبتاف، يا رسوؿ اهلل: فقاؿ، -  -كجاء أعرايب إٔب النيب 
، يا معاذ)) :٤بعاذ كقاؿ (ّ) ((كمن مات يشرؾ باهلل شيئا دخل النار، باهلل شيئا دخل ا١بنة

صادقا من قلبو إال حرمو اهلل ، ما من عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا عبده كرسولو
فأخر ُّا ( إذا يتكلوا) :قاؿ؟ أفبل أخر الناس فيستبشركا، يا رسوؿ اهلل: قاؿ تعأب على النار
كقاؿ عليو الصبلة . أم ٨بافة من اإلٍب ُب كتماف ىذا العلم (ْ) ((تأٜبامعاذ عند موتو 

 (ٓ) ((إف اهلل حـر على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك كجو اهلل تعأب)) :كالسبلـ
                                                           

 َُِ اآليةآؿ عمراف:  سورة( ُ)
، رقم تغلوا ُب دينكم باب قولو: يا أىل الكتاب الأخرجو البخارم: بلفظ ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، ( ُ)

 . ُٓٔ/ْ، ّّْٓا٢بديث 
، رقم ا٢بديث باب من لقي اهلل باإلٲباف كىو غّب شاؾ فيو دخل ا١بنة كحـر على النارأخرجو مسلم ُب صحيحو:  (ِ)
ِٗ ،ُ/ٕٓ. 
 باب من مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل ا١بنة، كمن مات مشركا دخل النارأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ّ)

 .ْٗ/ ُ، ّٗرقم ا٢بديث 
، كراىية .. ا٢بديث، ما من أحد يشهدأخرجو البخارم ُب صحيحو: بلفظ ( ْ) باب من خص بالعلم قوما دكف قـو

 . ّٕ/ُ، ُِٖ، رقم ا٢بديث أف ال يفهموا
 .ّٗ/ُ، ِْٓ، رقم ا٢بديث باب ا٤بساجد ُب البيوتأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ٓ)
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أف  اذىب فمن لقيت من كراء ىذا ا٢بائط يشهد)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ أليب ىريرة
كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ٤بعاذ بن جبل (ُ) ((ال إلو إال اهلل مستيقنا ُّا قلبو فبشره با١بنة

:((اهلل كرسولو : قلت؟ كما حق العباد على اهلل، ىل تدرم ما حق اهلل على العباد، يا معاذ
اهلل أف ال كحق العباد على . فإف حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا قاؿ، أعلم

ال تبشرىم : قاؿ؟ أفبل أبشر الناس، يا رسوؿ اهلل: يعذب من ال يشرؾ بو شيئا هلل فقلت
ا٤بسلم إذا سئل ُب القر يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ )) :كقاؿ  (ِ) ((فيتكلوا

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   چ: (ّ)اهلل فذلك قولو

چڃ
أتاين آت من عند ريب فخّبين بْب أف يدخل )) :كالسبلـكقاؿ عليو الصبلة  (ُ)

 (ِ) ((كىي ٤بن مات ال يشرؾ باهلل شيئا، فاخَبت الشفاعة، نص  أمٍب ا١بنة كبْب الشفاعة
إنك ما دعوتِب كرجوتِب غفرت لك ، يا بن آدـ: قاؿ اهلل تعأب)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتِب غفرت  لو، يا بن آدـ، على ما كاف منك كال أبإب

يا بن آدـ لو أتيتِب بقراب األرض خطايا ٍب لقيتِب ال تشرؾ يب شيئا ألتيتك بقراُّا ، لك
كحديث الرجل من ىذه األمة الذم يصاح بو فتنشر لو تسعة كتسعوف سجبل من (ّ) ((مغفرة

إف لك عندنا حسنة )) :هلل تعأبفتطرح ُب كفو ا٤بيزاف فيقوؿ ا؛ ا٣بطايا كل سجل مد البصر
ما : فتخرج لو بطاقة فيها شهادة أف ال إلو إال اهلل فيقوؿ الرجل( كإنو ال تلم عليك اليـو

فتطرح ( إنك ال تظلم) :ىذه البطاقة ُب جنب ىذه السجبلت فيقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب
 . البطاقة الكفة فّبجح ُّا ا٤بيزاف كتطيش تلك السجبلت

 
 

                                                           

، رقم ا٢بديث  باإلٲباف كىو غّب شاؾ فيو دخل ا١بنة كحـر على النارباب من لقي اهللأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
ُّ ،ُ/ٓٗ. 
 ؛ِٗ/ ْ، ِٖٔٓ، رقم ا٢بديث باب اسم الفرس كا٢بمارأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 . َٖ/ٔ، ْٗٗٔ(، رقم ا٢بديث يثبت اهلل الذين آمنوا بالقوؿ الثابت)باب أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 ِٕاآليةإبراىيم: سورة ( ُ)
 .ِٕٔ/ْ، ُِْْأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ِ)
 . ْٖٓ/ٓ، َّْٓأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ّ)
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 (ِ) ((ػػها (ُ)حديث مشهور -( كال يثقل مع اسم اهلل شيء) :الصبلة كالسبلـقاؿ عليو 
ك٩بالػػك ، ألف ألىلهػػا فيهػػا منػػازؿ كاسػػعة، ال ٧بالػػة إف ا١بنػػة أكسػػع)) :كقػػاؿ اإلمػػاـ ا٢بػػداد 

كإف غلظػػػػت ، ألف مػػػػا ألحػػػػدىم إال مفحػػػػص رجلػػػػو، كال ٧بالػػػػة أف أىػػػػل النػػػػار أكثػػػػر، مطػػػػردة
 ا٢بداد ُب كص  النارقاؿ اإلماـ  (ّ) ((أجسادىم

 ًمنو كىاًحدو لًٍلخىٍّبً فػىتَّاحً ػػػػػػػػػػػػػػٍ ميهىي ***وىاًف ًمٍن ًملكو ػػػػػػػػػكىالفىٍوًز كىالقيٍرًب كىالرٍّضٍ                 
اًة ًمنى النػػػػػػػػػػػػػػػمىعى ال                  ْبى مىعى ًخٍزمو كى ًإٍفضىاحً ا٤بً ػػػَّ لًلظ ***اًر الًٌَّب بػىرىزىٍت ػػػػػػػػػػػػَّ نَّجى
ا العىق                  سىادو كىأىٍركىاحً ػػػػػعىمَّ اٍلعىذىابي أًلجٍ  ***هيٍم ػي شػاًربي كىا٢بىيَّاتي تػىنػٍهى ػػػػػػػػػػػػػػػػى ًفيهى
 أيسىرىا غىمٍّ كىأىٍتراحً  ٍحقان ٥بىيمٍ ػػػػػػػػػػػػػسي  ***هىاًت ًًٍُّم ػػً اري ًمٍن كيًل ا١بػػػَّ أىحىاطىًت الن                
نػىهىٍم                   (ُ)لٍّ ٦بيٍتىاحً ػػدىارى البػىوىاًر كىمىٍأكىل كي  ***لىمَّا عىصىٍوا رىبػَّهيٍم ذىا البىٍطًش أىٍسكى

 :المنافق المخلد في النار: ثالثا
يقػوؿ كىنا إشكاؿ ٯبب أف نبينو كىو من ا٤بنػافق ا٤بخلػد ُب النػار الػذم يقصػده اإلمػاـ ا٢بػداد 

 :قولػو عليػو الصػبلة كالسػبلـ حينمػا سػئل عػن، اإلماـ ا٢بداد ُب ضابط ا٤بنػافق ا٤بخلػد ُب النػار
أعػده اهلل تعػأب للقػراء ا٤بػرائْب مػن ، إف كاديا ُب جهنم تستعيذ منو جهنم كل يـو سػبعْب مػرة))

أتهػػر بػػا٤برائْب مػػن ىػػذه األمػػة مػػن  إف أراد )) :فقػػاؿ فأجػػاب. ا٢بػػديث(ِ) ((ىػػذه األمػػة
كإ٭بػا أتهػره ريػاء ك٠بعػة كتقيػة . من غّب أف يكوف ُب قلبو شػيء مػن ذلػك البتػة، اإلٲباف الطاعة

ككونػو ُب ىػذا الػوادم الػذم تسػتعيذ منػو ، فهذا كص  منافق منخلع عن اإلٲباف ٨بلد ُب النار
مػػػن  بػػػا٤برائْب مػػػن القػػػراء كإف أراد . و كتلبيسػػػوئػػػبػػػو كتزكيػػػره كرياجهػػػنم زيػػػادة ُب نكالػػػو كتعذي

، غّب أنو يغلب عليػو حػب ا١بػاه كا٤بنزلػة عنػد النػاس، مع اعتقاده اإلٲباف، يرائي بعبادتو كقراءتو
إما أنو ٱبتم لو ٖباٛبة : فيكوف حبسو ُب ذلك الوادم ٧بتمبل ٤بعنيْب. حٌب أتهر ذلك رياء ٥بم

 .كيكوف حالو كحاؿ الذم قبلو. كالعياذ باهلل تعأب فيخلد ُب العقاب السوء

                                                           

 ىذا حديث صحيح ٓب ٱبرج ُب الصحيحْب، كىو صحيح على شرط مسلمأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: كقاؿ ( ُ)
 .ْٔ/ُ، ٗرقم ا٢بديث 

 . ِِٔمة، صا٢بداد: الدعوة التا ( ِ)
 . ُٔ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
، ص ( ُ)  . ُْٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ّٔ/ُِ، َّْٗأخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف: رقم ا٢بديث ( ِ)
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عليػػو كتشػػديدان غالثػػاين أف ٯبعػػل ُب ذلػػك الػػوادم ت ُبكا٤بعػ ٍب ٱبلػػص منػػو كٱبػػرج برٞبػػة اهلل . ليظػػا ن
كالريػاء عظػيم مػن . أنو ال ٱبلد ُب النار من ُب قلبو أقل شيء مػن اإلٲبػاف: على القاعدة الثابتة

قلػػت كاألمػػر ٧بتمػػل للمعنيػػْب ألنػػو مبػػِب علػػى النيػػة  (ُ) ((شػػرؾ األصػػغرعظػػائم الكبػػائر كىػػو ال
 .ٓب ٗبا ُب الصدكر فنفوض األمر إليواكالقصد كال يعلم ذلك إال الع

 ( ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين) تفسير قولو تعالى: رابعاً 
أم ألمؤلف جهنم من ، كمن ا١بنة كالناس تبعيض)) :-رٞبو اهلل-قاؿ ا٤بفسر ابن عاشور 

كأٝبعْب تأكيد لشموؿ تثنية كبل النوعْب ال لشموؿ ٝبيع األفراد ٤بنافاتو ٤بعُب . الفريقْب
فا٤بعُب الذم يظهر فيو  )) ُب مكاتبة لو:  اإلماـ ا٢بداد قاؿ(ِ) ((التبعيض الذم أفادتو من

أف من ىا ىنا للتبعيض أم أف النار ٛبؤل بالبعض من ا١بن كاإلنس كىم الذين استوجبوىا 
ٍب إف كاف ُب ا١بملة ذلك ما يكوف شركاء باهلل  كأقوا٥بملسوء اعتقادىم كسيئات أعما٥بم 

كليسوا منها ٗبخرجْب كما كاف من الذنوب الٍب تكوف من ا٤بوحدين فيدخلوهنا ، فهم خالدكف
 (ُ) ((.ىػاٍب ٱبرجوف منها برٞبة اهلل أك بشفاعة الشافعْب ا٤بأذكف ٥بم ُب الشفاعة 

 :القول فيمن لم تبلغو الدعوة: خامسا
اهلل فَبة بْب عيسى ك٧بمد صلى  ))قاؿ أخرج البخارم ُب صحيحو عن سلماف الفارسي 

كا٤براد بالفَبة ا٤بدة الٍب )):قاؿ ابن حجر ُب شرح ىذا ا٢بديث(ِ)  ((عليهما كسلم ستمائة سنة
 (ّ) ((كال ٲبتنع أف ينبأ فيها من يدعو إٔب شريعة الرسوؿ األخّب، ال يبعث فيها رسوؿ من اهلل
ُب تفسّب قولو تعأب -رٞبو اهلل -قاؿ اإلماـ السيوطي أىل الفَبة فم كاختل  العلماء ُب حك

                                                           

 ْٓ-ِٓا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص  ( ُ)
 ا١بديد العقل كتنوير السديد ا٤بعُب )ٙبرير كالتنوير التحرير، التونسي عاشور بن ٧بمد بن الطاىر ابن عاشور: ٧بمد ( ِ)
 .ُُٗ/ُِىػ،  ُْٖٗ: النشر تونس، سنة – للنشر التونسية الدار: اَّيد( الناشر الكتاب تفسّب من
 .ِْٔ/ِا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد ككصاياه،  ( ُ)
 .ُٕ/ ٓ، ّْٖٗ، رقم ا٢بديث، الفارسي رضي اهلل عنو باب إسبلـ سلمافأخرجو البخارم ُب صحيحو:  (ِ)
 البخارم صحيح شرح البارم الشافعي، فتح العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر: أٞبد ( ّ)

 .ِٕٕ/ٕق، ُّٕٗبّبكت،  - ا٤بعرفة دار: الناشر
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 چ  ى  ى ائ  ائ  ەئ  ەئ چ
كقد أطبقت أئمتنا األشاعرة من أىل الكبلـ كاألصوؿ  (ُ)

 (ِ). كالشافعية من الفقهاء على أف من مات كٓب تبلغو الدعوة ٲبوت ناجيا
كأحد الوجهْب ، كأىل التفسّب، كىذا قوؿ ٝباعة من ا٤بتكلمْب. أهنم ُب النار: ا٤بذىب الثاينك 

 (ّ).كغلطو شيخنا، كحكاه القاضي نصا عن أٞبد، أٞبدألصحاب 
أهنم ُب مشيئة اهلل تعأب كىو منقوؿ عن ا٢بمادين كبن ا٤ببارؾ كإسحاؽ : كا٤بذىب الثالث

بن عبد الر كىو مقتضى صنيع مالك كليس عنده ُب ىذه ا٤بسألة شيء منصوص إال اقاؿ 
 (ْ). الكفار خاصة ُب ا٤بشيئة أف أصحابو صرحوا بأف أطفاؿ ا٤بسلمْب ُب ا١بنة كأطفاؿ

، أهنم ٲبتحنوف ُب عرصات القيامة بنار يأمرىم اهلل سبحانو كتعأب بدخو٥با: الرابعكا٤بذىب 
فمن دخلها كانت عليو بردا كسبلما كمن ٓب يدخلها فقد عصى اهلل تعأب فهو من أىل 

للعلي القدير كاهلل اعلم القلب إليو أميل ٤با فيو من التسليم كا٤بذىب الثالث قلت ( ُ) ،النار
ما قولكم فيمن ٓب تبلغو الدعوة كأتت منو أمور : حْب سئل ُب حكمهم قاؿ اإلماـ ا٢بداد

ال يثاب أك ُب  أك؟ لو ثواب ا١بنة كيكوف كأىل ا١بنةىل ، ىداية من اهلل على قانوف الشريعة
أكال أف للعلماء أما ما سألت عنو فاعلم )) :أجابو . إٔب آخر ما سأؿ عنو؟ ذلك تفصيل

كُب من ٓب تبلغو الدعوة ٩بن ، من أىل ىذا الشأف اختبلفا ُب أىل الفَبات الكائنة بْب األنبياء
كاهلل ال ، فمن قائل بتعذيبهم ألهنم ٓب يوحدكا اهلل. ىو ُب أقاصي الببلد كأقطرىا الشاسعة

كٓب تقم عليهم يقوؿ بعدـ تعذيبهم ألهنم ٓب تبلغهم دعوة : كمن قائل. يغفر أف يشرؾ بو
چى  ىائ  ائ  ەئ     ەئ چ: حجة كاهلل تعأب يقوؿ

: كمن قائل. ُب آيات كثّبة (ِ)
بالوق  كىو األسلم كاألحـز ألف األدلة على األمرين من النقليات كالعقليات فيها ما يشبو 

                                                           

 ُٓ اآليةاإلسراء:  سورة( ُ)
 الفكر دار: للفتاكم، الناشر ا٢باكم، السيوطي ٧بمد بن بكر أيب بن عبدالرٞبن الدين جبلؿ السيوطي: اإلماـ ( ِ)

 .ِْْ/ِـ،  ََِْ - ىػ ُِْْ: النشر لبناف، عاـ -كالنشر، بّبكت للطباعة
 - البكرم أٞبد بن يوس  ٙبقيق ،الذمة أىل ، أحكاـ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ابن القيم: ٧بمد ( ّ)

 . َُِٗ/ ِـ، ُٕٗٗ – ىػُُْٖ، ُالدماـ، ط – للنشر رمادم: الناشرالعاركرم ،  توفيق بن شاكر
 .ِْٔ/ ّابن حجر: فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ْ)
 ٧بمود،  حسْب فوقية: ٙبقيق ،الديانة أصوؿ عن اإلبانة ،األشعرم إ٠باعيل بن علي ا٢بسن (  األشعرم: أبو(ُ

 .ُْٗصىػ، ُّٕٗ، ُالقاىرة، ط – األنصار دار: الناشر
 ُٓسورة اإلسراء: اآلية ( ِ)
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فأما ما ذكرتو من حاؿ من ٓب تبلغو الدعوة . كإف كاف ال تعارض ُب حقيقة األمر، التعارض
ا٥باما من اهلل لو كىداية خصو  كلكنو آمن كعمل بالصا٢بات ا٤بشركعة على لساف الرسوؿ 

: كلكنا نقوؿ. نا بوجودهعكىذا أمر ال يستحيل إمكانو كإف كنا ٓب نكن قد ٠ب، اهلل تعأب ُّا
٩بن ٓب تبلغهم ، يعمل بالشريعة إف أمكن ذلك فيكوف حالو أحسن بكثّب ٩بن ٓب يؤمن كٓب

اإلماـ حجة اإلسبلـ ُب  : القائلْب بذلك. إنو يرحم كال يعذب كما سبق: الدعوة كقد قيل
كاهلل أعلم ٕبقائق األمور كبعواقبها كمصائرىا كبكل شيء ( التفرقة بْب الكفر كالزندقة) كتابو

ف ٩بن ٱبشى اهلل كيتقيو ال كالناتر ُب ىذه األشياء إف كا. من ٝبيع كجوىو كمن ٝبيع جهاتو
إال مب صرحت بو الشريعة كنصت عليو نصا ٧بققا ال معارض لو كىذا ُب ، ٲبكنو القطع كا١بـز

فتأمل ما ذكرناه حقو فإنو جامع كيتناكؿ أكثر ٩با كقع السؤاؿ . أمثاؿ ىذه األمور كا٤بتعذر
 (ُ) ((اىػ كاهلل ا٥بادم إٔب الصواب، عنو

 :مسألة فناء النار: سادسا
ا١بنػة كالنػار  قوؿ أىل السنة ا٤بعركؼ ىو ما ذكرتو لػك مػن أف)) :قاؿ شارح العقيدة الطحاكية

كيعػػذب ، يػػنعم أىػػل ا١بنػػة ُب ا١بنػػة أبػػد اآلبػػدين، ٨بلوقتػػاف ال تبيػػداف كال تفنيػػاف أبػػد اآلبػػدين
ىيئػة  يؤتى يػـو القيامػة بػا٤بوت علػى )) :أنو قاؿ كقد صح عنو . الكفار ُب النار أبد اآلبدين

أىػػل النػػار  كػػبش فيػػذبح بػػْب ا١بنػػة كالنػػار ٍب ينػػادم ا٤بنػػادم يػػا أىػػل ا١بنػػة خلػػود فػػبل مػػوت كيػػا
كالتنصػيص علػى األبديػة ُب نعػيم أىػل ا١بنػة كخلػودىم فيهػا يػدؿ علػى   (ُ)  ((خلػود فػبل مػوت

، ( خالػدين فيهػا أبػدا) ُب ا١بنػة -عػز كجػل  -حيث قػاؿ ، أف ا٤بكاف الذم ٱبلدكف فيو يبقى
فهم خالدكف ُب ا٤بكاف فيقتضي أف ا٤بكػاف أيضػا يبقػى أبػد ( خالدين فيها أبدا) ُب الناركقاؿ 
إف النػار منهػا مػا يفػُب كينتهػي بإهنػاء رب العػا٤بْب لػو كىػو : كمن أىػل السػنة مػن قػاؿ. اآلبدين

ألف ا٤بوحػػدين موعػػودكف بػػأف ؛ كىػػي الطبقػػة العليػػا مػػن النػػار، طبقػػة أك درؾ ا٤بوحػػدين مػػن النػػار
البػد ٥بػم مػن يػـو ، فبل ٱبلد ُب النار مػن كػاف ُب قلبػو مثقػاؿ ذرة مػن اإلٲبػاف، من النار ٱبرجوا

ٍب تبقػػػى تلػػػك الطبقػػػة ال أحػػػد فيهػػػا ، ألف معهػػػم التوحيػػػد كلػػػو طالػػػت مػػػدهتم؛ ٱبرجػػػوف منهػػػا
كجػػػاء ُب األثػػػر عػػػن عمػػػر كُب ، كىػػػذا منسػػػوب إٔب بعػػػض السػػػل ، -عػػػز كجػػػل -فيفنيهػػػا اهلل 

                                                           

 .ُُْا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ُ)
 .ّٗ/ٔ، َّْٕ(، رقم ا٢بديث كأنذرىم يـو ا٢بسرة)باب قولو: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)
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، -موضػع فيػو رمػل كثػّب-أىل النػار لػو لبثػوا فيهػا كقػدر رمػل عػاِب أف : إسناده مقاؿ كضع 
 .(ُ)كليأتْب عليها يـو تصطفق أبواُّا ليس فيها أحد ، لكاف ٥بم يـو ٱبرجوف منها

ك٩با ينسب أيضا إٔب بعض أىل السنة من أئمة أىل السنة أف فناء النار ٩بكن كأف فناءىا ال 
الدين ابن تيمية رٞبو اهلل كعن غّبه كابن القيم  كىو القوؿ ا٤بشهور عن الشيخ تقي، ٲبتنع

 .كٝباعة من ا٤بتقدمْب أيضا كمن ا٢باضرين
كىذا القوؿ منشؤه مع علم ىؤالء بالدليل كبالنصوص على كجو االختصاص النظر ُب 

كذلك أف من ا٤بتقرر ُب النصوص أف صفة الرٞبة ذاتية مبلزمة للرب ، صفات اهلل  عز كجل
 (ِ) ( أنت رٞبٍب أرحم بك من أشاء) –عز كجل  -ة من آثار رٞبة اهلل كا١بن، -عز كجل  -

كالغضب صفة فعلية اختيارية ال تنقلب إٔب أف تكوف  -عز كجل  -كالنار أثر غضب اهلل 
أثر  يلو بقيت النار كى، صل كىو الغضبكلو بقي أثر الغضب لبقي األ، صفة ذاتية كالرٞبة

كىذا ىو مأخذ ، كىذا يعِب أنو أصبح صفة مبلزمة، الغضب لبقي الغضب أبد اآلبدين
لكن من ؛ كىذا فيو ٕبث كنظر معركؼ ُب تقرير ىذه ا٤بسألة. ىؤالء األئمة ُب ىذه ا٤بسألة

عز  -ٕبثها ككثّب من الناس كتبوا فيها ٓب يلحظوا عبلقة ا٤بسألة ُب قوؿ ىؤالء بصفات اهلل 
: سألت ابن تيمية عنها فقاؿ)) :القيمقد قاؿ ابن . كىي أصل منشأ ىذه ا٤بسألة، -كجل 

، كذكر ُب موضع بعد أف ذكر أدلة ا١بمهور أىل السنة كأدلة ىؤالء، (ُ) ىذه مسألة عظيمة
قلنا انتهت ؟ فإف قلت إٔب أم شيء انتهت أقدامكم ُب ىذه ا٤بسالة العظيمة: فقاؿ ُب آخره

 چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ -عز كجل  -أقدامنا إٔب قوؿ اهلل 
ينبغي أف ٱباض ُب ىذه كال  (ِ)

لكن ٤با أكردىا الشارح كىي مسألة مشهورة عند طلبة العلم أكردت عليها ىذا ؛ ا٤بسألة
كٓب يصب من . التقرير ا٤بوجز كىي معركفة بتفاصيل من التعليل لقوؿ ابن تيمية كابن القيم

 (ّ) ((زعم أنو ال يصح نسبة ىذا القوؿ إٔب الشيخْب ابن تيمية كابن القيم
                                                           

 الكبائر اقَباؼ عن الزكاجر، ا٥بيتمي حجر بن علي بن ٧بمد بن أخرجو ابن حجر:  أٞبد (ُ)
 . َٔ/ُـ، ُٕٖٗ - ىػَُْٕ، ُالفكر، ط دار: الناشر
 .ُّٖ/ٔ، َْٖٓ(، رقم ا٢بديث كتقوؿ ىل من مزيد)باب قولو: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ِْٔكالتعليل، ص  كا٢بكمة كالقدر القضاء مسائل ُب العليل ابن القيم:، شفاء ( ُ)
   َُٕ اآليةىود: سورة ( ِ)
 .ْٕٓ/ُمسائل،  من الطحاكية ُب ٗبا السائل الشيخ، إٙباؼ آؿ العزيز عبد بن عبدالعزيز: صاّب ( ّ)
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عما دلت عليو اآليات كاألخبار من أف عذاب الكفار ػ كالعياذ باهلل من سئل اإلماـ ا٢بداد ك 
ليأتْب على جهنم يـو : ذلك  دائم مؤبد مع ما كرد من ركاية اإلماـ أٞبد عن ابن عمر
كنقل غّب كاحد ٫بو ىذا . تصفق فيو أبواُّا ليس فيها أحد كذلك بعدما يلبثوف فيها أحقابا

فما الذم ، كنقلو ابن تيمية عن ٝباعة من الصحابة كغّبىم(ُ)د كأيب ىريرة عن ابن مسعو 
ما سألتم عنو فهي مسألة قد كثر فيها الكبلـ كقد )) :فأجاب؟ ينبغي أف يؤكؿ بو ذلك

اعَبض فيها كبسببها بعض العلماء من أىل السنة على ا٤بنسوبْب إٔب طريق اهلل أخذكا بذلك 
بانقطاع العذاب عن أىل النار الذين ىم أىلها من ا٤بشركْب كقالوا  ذكرٛبوهالذم ا٢بديث 

ألف النصوص من الكتاب ، كالكفار كليس ٥بم حجة ُب ذلك ا٢بديث مهما قدر أنو صحيح
 .ال تصادـ ٗبثل ذلك ا٣بياؿ، كالسنة البالغة مبلغ التواتر الغّب القابلة للتأكيل

إف النار طبقات سبع كأف : جها فقاؿكقد رأيت بعض أىل العلم ذكر ُب ا١بمع بْب األمرين ك 
كال شػػك ُب أهنػػم ٱبرجػػوف ، كىػػي الػػٍب تكػػوف فيهػػا العصػػاة مػػن ا٤بػػؤمنْب، أعبلىػػا تسػػمى جهػػنم

فهػػذا الػػذم ذكػػره فيػػو . منهػػا بإٲبػػاهنم علػػى تفػػاكت ُب ذلػػك فتبقػػى بعػػد خػػركجهم منهػػا فارغػػة
نطقػت بػو نصػوص ألف اإلشكاؿ ال يزكؿ بو كال سػبيل إال األخػذ ٗبػا ، قرب كلست أسلمو لو

 .الكتاب كالسنة كأٝبع عليو السل  كا٣بل  من األمة
كاعلػػػم أف مػػػن اتسػػػع نظػػػره ُب الكتػػػب ا٤بؤلفػػػة ُب أنػػػواع العلػػػـو كجػػػد فيهػػػا كثػػػّبا ٩بػػػا يشػػػبو ىػػػذه 

كال ينجيػو مػن ذلػك إال أف تكػوف . ىػاـ كاإلشػكاالتك كرٗبا أثارت عنده شيئا مػن األ، ا٤بسائل
جامعػة ٩بػا أٝبعػت بأخػذ عقيػدة ، كقد أحػرز معتقػده مػن قبػل. لو بصّبة منّبة كقرٰبة صحيحة

غػػَبار بػػو كمػػن ا فعافانػػا اهلل مػػن االّب كقػػد رأينػػا ٩بػػا ذكرنػػاه ُب الكتػػب شػػيئا كثػػ، عليػػو أىػػل السػػنة
، كعنػػدنا ُب ىػػذه ا٤بسػػألة الػػٍب ذكرٛبوىػػا كػػبلـ طويػػل لكثػػّب مػػن ا٤بتصػػوفة، تبػػاع ٤بػػا تشػػابو منػػواال

بػن حجػر أشػار إٔب ىػذه ا٤بسػألة ُب اكأتن أف الشيخ . رم ٦براىاىا من ا٤بسائل الٍب ٘بكُب غّب 

                                                           
عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: ليأتْب على جهنم زماف ليس فيها أحد، كذلك قاؿ اإلماـ البغوم ُب تفسّبه  (1)

ثبت: أف ال يبقى فيها أحد بعد ما يلبثوف فيها أحقابا. كعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو مثلو. كمعناه عند أىل السنة إف 
 الفراء بن ٧بمد بن مسعود بن ا٢بسْب ٧بمد ينظر البغوم: أبو من أىل اإلٲباف. كأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا.

 الَباث إحياء دار: ا٤بهدم، ، الناشر الرزاؽ عبد ٙبقيق،البغوم تفسّب القرآف تفسّب ُب التنزيل معآب، الشافعي البغوم
 .ْٕٔ/ِىػ،  َُِْ، ُبّبكت ط– العريب
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كمػا ىنػاؾ مػا يقتضػي اإلشػكاؿ ، كقػد طػاؿ العهػد بػذلك الكتػاب. بعض ا٤بواضع مػن الزكاجػر
 (ُ) ((ف لو قلب أك ألقى السمع كىو شهيدعند من كا

 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد
 (ِ)كبقاء كلذة ليس تفُب ***رٞبة اهلل جنة اهلل خلدا                   

 .قلت كخلود النار كعدـ فنائها ىو ٧بل إٝباع بنصوص الكتاب كالسنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُّٗينظر ا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص( ُ)
، ص  ( ِ)  .ُٗٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :ذكر الجنة ونعيمهاعشر : المطلب الحادي
 :أوال تعريفها وذكرىا في الكتاب والسنة

. كغّبىاكيقاؿ للنخل ، كفيها ٚبصيص، كٝبعها جناف، ا٢بديقة ذات الشجر كالنخل: ا١بنة
فإف ٓب يكن ، ال تكوف ا١بنة ُب كبلـ العرب إال كفيها ٬بل كعنب: كقاؿ أبو علي ُب التذكرة

كقد كرد ذكر ا١بنة ُب القرآف العزيز ، فيها ذلك ككانت ذات شجر فهي حديقة كليست ٔبنة
كىو ، من االجتناف، ىي دار النعيم ُب الدار اآلخرة: كا١بنة. كا٢بديث الكرًن ُب غّب موضع

ك٠بيت با١بنة كىي ا٤برة الواحدة : قاؿ، السَب لتكاث  أشجارىا كتظليلها بالتفاؼ أغصاهنا
كما أعد اهلل ؛ فكأهنا سَبة كاحدة لشدة التفافها كإتبل٥با، من مصدر جنو جنا إذا سَبه
كا١بنة دار نعيم أعدىا اهلل لعباده ككصفها ُب كتابو كُب سنة . (ُ)ألىلها فيها من أنواع الكرامة

نبيو كلن ٘بد أعظم من ذلك الوص  كمع ذلك فيها ماال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال 
علم أف اآليات كاألخبار ُب ذكر ا١بنة كثّبة ا)) :خطر على قلب بشر قاؿ اإلماـ ا٢بداد 

ٰبصل ، فنشّب إٔب طرؼ منها قريب موجز، الذكرال يأخذىا ا٢بصر كال يأٌب عليها ، كمنتشرة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ: قاؿ تعأب ٔبمل ذلك، بو التذكّب كالتعري 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

چڤڤ  ڄ  ڃ  ڃ
إٔب  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ چ: كقاؿ تعأب(ُ)

چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ قولو تعأب
إٔب قولو  چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦ چكقاؿ تعأب (ِ)

چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ چتعأب 
  ﮸  ﮹ ﮷   ﮵  ﮶ چكقاؿ تعأب (ّ)

چ         ﮿  ﯀  ﯁  ﮾  ﮻  ﮼  ﮽ ﮺  
ىئ   ی   چ كقاؿ تعأب(ْ)

  ىب  مئ   ىئ     يئ  جب  حب   خب  مب  حئ  ی  ی  ی  جئ

                                                           

 .ََُ/ُّابن منظور: لساف العرب،  ( ُ)
 ِٓ اآلية البقرة:  سورة( ُ)
 ٕٓ-ّٕ اآليةالزمر:  سورة( ِ)
 ٖٕ-ْٔ اآلية الرٞبن:  سورة( ّ)
 ُْ-َُاآلية الواقعة:  سورة( ْ)



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

444 

چ      ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ إٔب قولو تعأب  ىئ
ڭ  ڭ   چ كقاؿ تعأب (ُ)

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئإٔب قولو تعأب   ڭ  ۇ   ۇ
 : كقاؿ تعأب(ِ)

ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     چ إٔب قولو تعأب چ    ڱ  ڱ  ں  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ

ہ   ہ   چ: إٔب قولو تعأب چ ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ چ: كقاؿ تعأب(ّ) چې      ې

إٔب  چڍ  ڌ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍچ  قاؿ تعأبك . (ْ) چہ
چڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ: قولو تعأب

إٔب قولو  چ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جبچ : كقاؿ تعأب(ٓ)
ڦ    ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ چ: كقاؿ تعأب (ٔ) چ حس  خس  مس  حص  مص  جض چ: تعأب

 .(ٕ) چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 كال أذف، أعددت لعبادم الصا٢بْب ما ال عْب رأت)) يقوؿ اهلل تعأب: كقاؿ رسوؿ اهلل

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ كاقرءكا إف شئتم ، كال خطر على قلب بشر، ٠بعت

 چ ہ   ھ  ھ            ھ 
تاف من فضة آنيتهما كما جن)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ِ)  (((ُ)

كما بْب القـو كبْب أف يركا رُّم إال رداء . جنتاف من ذىب آنيتهما كما فيهماك ، فيهما
 (ّ)  ((على كجهو ُب جنة عدفالكرياء 

                                                           

 ِِ-ْسورة اإلنساف: اآلية ( ُ)
 ّٕ-َٕاآلية ( الزخرؼ: ِ)
 ٕٓ-ُٓ: اآلية الدخافسورة ( ّ)
 ُٓاآلية ٧بمد: سورة ( ْ)
 ّٓ -ُّ: اآلية فاطرسورة ( ٓ)
 ّٓ-ُّ اآليةؽ: سورة ( ٔ)
 ٓٓ-ْٓ اآليةالقمر: سورة ( ٕ)
 ِّسورة السجدة: اآلية ( ُ)
 ؛ُُٓ/ ٔ، ْٕٕٗ(، رقم ا٢بديث فبل تعلم نفس ما أخفي ٥بم من قرة أعْب)باب قولو: أخرجو البخارم: ( ِ)
 ؛ُْٓ/ ٔ، ْٖٕٖ(، رقم ا٢بديث كمن دكهنما جنتاف)باب قولو: أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
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  (ُ)  ((درجتػػػػْب كمػػػػا بػػػػْب السػػػػماء كاألرض مػػػػا بػػػػْب كػػػػل، إف ُب ا١بنػػػػة مائػػػػة درجػػػػة)) :كقػػػػاؿ
فإذا سألتم ، كمن فوقها يكوف العرش، منها تتفجر أهنار ا١بنة األربعة، كالفردكس أعبلىا درجة
 .اهلل فاسألوه الفردكس

كلػو أف . أحدكم من ا١بنة خّب من الدنيا كما فيهػا٤بوضع سوط )) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
، ما بينهػا رٰبػا وك٤بؤلت، ألضاءت ما بينها، طلعت على أىل األرضاامرأة من نساء أىل ا١بنة 

 .ا٣بمار: النصي  (ِ)  ((كلنصيفها على رأسها خّب من الدنيا كما فيها
تلهػػػػا مائػػػػة عػػػػاـ كمػػػػا  ُب ا١بنػػػػة لشػػػػجرة يسػػػػّب الراكػػػػب ُبإف )) :كقػػػػاؿ عليػػػػو الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ

كقػػاؿ (ّ) ((كلقػػاب قػػوس أحػػدكم مػػن ا١بنػػة خػػّب ٩بػػا طلعػػت عليػػو الشػػمس أك تغػػرب، يقطعهػػا
طو٥بػا سػتوف مػيبل ، إف للمؤمن ُب ا١بنة ٣بيمػة مػن لؤلػؤة كاحػدة ٦بوفػة)) :عليو الصبلة كالسبلـ

 (ْ)  ((يطوؼ عليهم ا٤بؤمن، ُب كل زاكية منها للمؤمن أىل ال يرل بعضهم بعضا
ا١بنػػة مػػا : قلػػت. مػػن ا٤بػػاء: قػػاؿ؟ مػػم خلػػق ا٣بلػػق)) قلػػت يػػا رسػػوؿ اهلل: كقػػاؿ أبػػو ىريػػرة 

كحصػػػباؤىا اللؤلػػػؤ ، كمبلطهػػػا ا٤بسػػػك األذفػػػر، لبنػػػة مػػػن ذىػػػب كلبنػػػة مػػػن فضػػػة: قػػػاؿ؟ بناؤىػػػا
كال تبلػى ، كٱبلػد كال يفػُب كال ٲبػوت، مػن يػدخلها يػنعم كال يبػأس، كتربتهػا الزعفػراف، كالياقوت
 .كا٤ببلط ىو الطْب الذم ٯبعل بْب اللبنتْب (ُ)  ((يفُب شبابوكال ، ثيابو

كالزمػػرة . أكؿ زمػػرة يػػدخلوف ا١بنػػة كجػػوىهم علػػى مثػػل القمػػر ليلػػة البػػدر)) :كقػػاؿ عليػػو السػػبلـ
علػػى كػػل كاحػػدة ، الثانيػػة علػػى مثػػل أحسػػن كوكػػب درم ُب السػػماء لكػػل رجػػل مػػنهم زكجتػػاف

                                                           

: اهلل، ، الناشر عبد رضا علي: ٙبقيق، ا١بنة صفة، األصبهاين بن اهلل عبد بن أٞبد نعيم أخرجو األصبهاين: أبو( ُ)
 .ْٔ/ ِسوريا، /  دمشق - للَباث ا٤بأموف دار
باب ا٢بور العْب، كصفتهن ٰبار فيها الطرؼ، شديدة سواد العْب، شديدة بياض أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)

 .ُٕ/ْ، ِٕٔٗرقم ا٢بديث العْب 
 .ُُٗ/ ْ، ُِّٓ، رقم ا٢بديث ٨بلوقةباب ما جاء ُب صفة ا١بنة كأهنا أخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ّ)
 ، رقم ا٢بديثللمؤمن فيها أىلوف، باب ُب صفة خياـ ا١بنة كما للمؤمنْب فيها من األىلْبأخرجو مسلم، بلفظ ( ْ)

ِّٖٖ ،ْ/ُِِٖ. 
 .ِٕٔ/ ْ، باب ما جاء ُب صفة ا١بنة كنعيمهاأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ُ)
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يػػدخل أىػػل ا١بنػػة )) :كقػػاؿ عليػػو السػػبلـ (ُ) ((يػػرل مػػخ سػػاقها مػػن كرائهػػا، منهمػػا سػػبعوف حلػػة
 (ِ)  ((ا١بنة مردا جردا مكحلْب أبناء ثبلثْب سنة أك ثبلث كثبلثْب سنة

فػإف ا١بنػة ال خطػر ٥بػا ىػي كرب الكعبػة ، أال مشػركا للجنػة)) :كقاؿ عليو السبلـ يوما ألصحابو
كزكجػػة حسػػناء ، نضػػيجةكفاكهػػة كثػػّبة ، كهنػػر مطػػرد، كقصػػر مشػػيد، كرٰبانػػو هتتػػز، نػػور يػػتؤلأل
٫بػػن : قػػالوا( سػػليمة ُّيػػة، ُب دار عاليػػة، ُب مقػػاـ أبػػدم ُب حيػػاة كنضػػرة، كحلػػل كثػػّبة، ٝبيلػػة

 :السػػبلـالصػػبلة ك كقػػاؿ عليػػو (ّ) ((إف شػػاء اهلل تعػػأب: قولػػوا) :قػػاؿ. ا٤بشػػمركف ٥بػػا يػػا رسػػوؿ اهلل
، كسػػوة ألىػػل ا١بنػػةكسػػعفها  ، ا ذىػػب أٞبػػرانيفهػػككر ، جػػذكعها مػػن زمػػرد أخضػػر، ٬بػػل ا١بنػػة))

أشػػػد بياضػػػا مػػػن اللػػػنب كأحلػػػى مػػػن ، كٜبرىػػػا أمثػػػاؿ القػػػبلؿ كالػػػدالء، كحللهػػػممقطعػػػاهتم منهػػػا 
إف أىػػل ا١بنػػة )) :السػػبلـالصػػبلة ك كقػػاؿ عليػػو  (ْ)  ((لػػيس فيهػػا عجػػم، كألػػْب مػػن الزبػػد، العسػػل

بػػػػاؿ فمػػػػا : قػػػػالوا كال يتمخطػػػػوف، كال يتغوطػػػػوف، كال يبولػػػػوف، كال يتفلػػػػوف، يػػػػأكلوف كيشػػػػربوف
كُب . (ٓ)  ((يلهمػوف التسػبيح كالتقػديس كالتحميػد، جشػاء كرشػح كرشػح ا٤بسػك: قاؿ؟ الطعاـ
إف الرجػػل مػػن أىػػل )) :السػػبلـالصػػبلة ك كقػػاؿ عليػػو  (ُ)  ((التكبػػّب كمػػا يلهمػػوف الػػنفس)) :ركايػػة

 :كقاؿ عليو السبلـ (ِ)  ((١بماعكا كالشهوة ُب األكل كالشرب، قوة مائة رجلا١بنة يعطى 
كإف لكػػم أف ٙبيػػوا فػػبل ، إف لكػػم أف تصػػحوا فػػبل تسػػقموا أبػػدا: ينػػادم منػػاد يػػا أىػػل ا١بنػػة)) 

  كإف لكم أف تشبوا فبل هترموا أبدا كإف لكم أف تنعموا فبل تبئسوا أبدا، ٛبوتوا أبدا
 

                                                           

أكؿ زمرة يدخلوف ا١بنة يـو القيامة ضوء كجوىهم على مثل ضوء القمر ليلة إف أخرجو الَبمذم ُب سننو: بلفظ )( ُ)
 .ٕٕٔ/ ْ، ِّٓٓ....اْب، رقم ا٢بديث البدر
 .ِٖٔ/ ْ، ِْٓٓ، رقم ا٢بديث باب ما جاء ُب سن أىل ا١بنةأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ِ)
 .ُْْٖ/ ِ، ِّّْ ، رقم ا٢بديثباب صفة ا١بنة، مشمرأخرجو ابن ماجو: بلفظ ( ّ)
 .ُٔٓ/ِ، ّٕٕٔأخرجو ا٢باكم: رقم ا٢بديث ( ْ)
 .َُِٖ/ ْ، ِّٖٓ، رقم ا٢بديث باب ُب صفات ا١بنة كأىلها كتسبيحهم فيها بكرة كعشياأخرجو مسلم: ( ٓ)
 صبحي: ٙبقيق ،ٞبيد بن عبد مسند من ا٤بنتخب ،الكسي نصر بن ٞبيد بن ا٢بميد عبد ٧بمد أخرجو جابر: أبو( ُ)

، رقم ُٖٖٗ - َُْٖ، ُالقاىرة، ط – السنة مكتبة: الصعيدم، ، الناشر خليل ٧بمد ٧بمود، السامرائي البدرم
 .ُّٓ، صََُّا٢بديث 

 .ٓٔ/ِّ، ُُّْٗ أخرجو اٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث( ِ)
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 چ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     ىب  چ: كذلك قولو تعأب
(ُ))) (ِ) 

ُب ا١بنػػة أشػػد : ذاؾ هنػػر أعطانيػػو اهلل  يعػػِب)) :قػػاؿ؟ الكػػوثرمػػا : كسػػئل عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ
إف ىػػػذه : قػػػاؿ عمػػػر، فيػػػو طػػػّب أعناقهػػػا كأعنػػاؽ ا١بػػػزر، كأحلػػػى مػػن العسػػػل، بياضػػا مػػػن اللػػػنب

كقػػػاؿ عليػػػو الصػػػبلة  (ّ) ((هػػػا أنعػػػم منهػػػاتكلأ) قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم، لناعمػػػة
يػا ٧بمػد أقػرئ أمتػك مػِب السػبلـ  : أسػرم يب فقػاؿ و السػبلـ ليلػةلقيت إبػراىيم عليػ)) :كالسبلـ

، كا٢بمػد هلل، سػبحاف اهلل: كأف غراسػها، كأهنا قيعاف، عذبة ا٤باء، كأخرىم أف ا١بنة طيبة الَببة
يػػػػرل تاىرىػػػا مػػػػن ، إف ُب ا١بنػػػػة لغرفػػػا)) :كقػػػاؿ عليػػػػو السػػػبلـ (ْ)  ((كاهلل أكػػػػر، كال إلػػػو إال اهلل

، قاؿ ٤بن أطاب الكػبلـ؟ ٤بن يا رسوؿ اهلل: إليو أعرايب فقاؿفقاـ ، باطنها كباطنها من تاىرىا
إف )) :السػبلـالصػبلة ك كقػاؿ عليػو (ٓ) ((كأداـ الصػياـ كصػلى بالليػل كالنػاس نيػاـ، كأطعم الطعػاـ

: فيقػوؿ، كا٣بػّب ُب يػديك، لبيك ربنػا كسػعديك: فيقولوف، يا أىل ا١بنة: اهلل يقوؿ ألىل ا١بنة
، كقػػد أعطيتنػػا مػػا ٓب تعػػط أحػػد مػػن خلقػػك، يػػا رب ىال نرضػػ كمػػا لنػػا: فيقولػػوف؟ ضػػيتمىػػل ر 
: فيقػوؿ؟ أفضػل مػن ذلػك شػيءيػا رب أم : فيقولػوف؟ أفبل أعطػيكم أفضػل مػن ذلػك: فيقوؿ

كقػد كرد أف فقػراء ا٤بسػلمْب يػدخلوف ا١بنػة (ُ)  ((فبل أسخط عليكم أبػدا، أحل عليكم رضواين
كأف أهنار ا١بنة ٘برم من غّب أخػدكد علػى ، (ِ)ٟبسمائة سنة ك ىو، قبل أغنيائهم بنص  يـو

كإف أدىن أىل ا١بنة ، على طوؿ أبيهم آدـ، كأف طوؿ كل كاحد منهم ستوف ذرعا، كجو أرضو
كاثنتػػاف كسػػبعوف زكجػػة مػػن ا٢بػػور ، كيكػػوف لػػو ألػػ  خػػادـ، مػػن يعطػػى مثػػل الػػدنيا عشػػر مػػرات

كإف ساؽ كل شجرة ُب ، نةمقدار أل  س، كينظر ُب نعيمو كما أعد اهلل لو من الكرامة، العْب

                                                           

 ّْ اآليةاألعراؼ: سورة ( ُ)
باب ُب دكاـ نعيم أىل ا١بنة كقولو تعأب: }كنودكا أف تلكم ا١بنة أكرثتموىا ٗبا كنتم أخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ِ)

 .ُِِٖ/ْ، ِّٕٖرقم ا٢بديث تعملوف{ 
 .َٖٔ/ ْ، ِِْٓ ، رقم ا٢بديثباب ما جاء ُب صفة طّب ا١بنةأخرجو الَبمذم: ( ّ)
 .َُٓ/ ٓ، ِّْٔأخرجو الَبمذم ُب سننو: رقم ا٢بديث ( ْ)
 باب ما جاء ُب صفة غرؼ ، ترل تهورىا من بطوهنا كبطوهنا من تهورىاُب سننو: بلفظ  أخرجو الَبمذم( ٓ)

 .ّٕٔ/ ْ، ِِٕٓ ، رقم ا٢بديثا١بنة
 .ُِٕٔ/ ْ، ِِٖٗ، رقم ا٢بديث باب إحبلؿ الرضواف على أىل ا١بنة فبل يسخط عليهم أبداأخرجو مسلم: ( ُ)
 .ِٕٗ/ ُِ، ُّّٔأخرجو البزار ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ِ)
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جعلنػا اهلل . كعدد درجاهتػا بعػدد آيػات القػرآف الكػرًن، كإف أبواب ا١بنة ٜبانية، ا١بنة من ذىب
 .(ُ) ( ىػا بفضلو ككرمو من أىلها آمْب

 :مكان الجنة والنار: ثانيا
كما قاؿ ،  كقد أعدىا اهلل سبحانو كتعأب دار خلود ألعدائو، ال شك أف النار موجودة اآلف

چ       ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئچ  سبحانو كتعأب
ككذلك ا١بنة الٍب جعلها اهلل تعأب دار    (ِ)

ُ چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ چقاؿ كما،  كرامة ألكليائو موجودة اآلف )  
كإف كانت النصوص ٓب تعْب ، كنصوص الوحي من الكتاب كالسنة متواترة على كجودٮبا

زركؽ ا٤بالكي ُب شرح الرسالة عند قولوك٥بذا قاؿ ، ٙبديد مكاف ٥بما بصريح العبارة  
، ٓب يػرد نػص صػريح ُب مكػاف ا١بنػة كالنػار: قػاؿ. فأعدىا دار خلػود ٤بػن كفػر بػوالنار كخلق  

گ  گ  گ چلقوؿ اهلل ؛ كاألكثر على أف ا١بنة فوؽ السماكات السبع كٙبت العرش  

 چڳ  ڳ  ڳ    گ
أف )) :وتكقاؿ العدكم ُب حاشي(ْ) كالنار ٙبت األرضْب السبع (ّ)

كقيل  مكاف النار كٓب يصح شيء ُب، السماكات السبع كٙبت العرش كإنو سقفها فوؽ ا١بنة  
 كقد استأنس بعض (ُ) ((كقيل إهنا ٧بيطة بالدنيا كإف ا١بنة بعدىا، إهنا ٙبت األرضْب السبع
(ِ)    چٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ     چ ٙبت األرضْب السبع بقولو تعأب  أىل العلم إٔب أف النار  
إف العبد )) :اؿصلى اهلل عليو كآلو كسلم قعن النيب ، عن أيب ىريرةككما جاء ُب ا٢بديث 

كإف العبد ليتكلم ، يرفعو اهلل ُّا درجات، ال يلقي ٥با باال، ليتكلم بالكلمة من رضواف اهلل

                                                           

 .ُُِا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص  ( ُ)
 ُُّ : اآلية آؿ عمرافسورة ( ِ)
 ُٓ - ُْاآلية النجم: سورة ( ّ)
أٞبد فريد ٙبقيق:  ،شرح زركؽ على الرسالة القّبكانية ،أٞبد بن ٧بمد الرنسي الفاسي ا٤بعركؼ بزركؽزركؽ:  ( ْ)

 .ٖٕ/ُ، ىػُِْٕ - ـََِٔ، ُط، لبناف –بّبكت   دار الكتب العلمية  ،ا٤بزيدم
: ٙبقيق،الرباين  الطالب كفاية شرح على العدكم حاشية، العدكم الصعيدم أٞبد بن علي، ا٢بسن العدكم: أبو ( ُ)

 .ْٖ/ُـ، ُْٗٗ - ىػُُْْبّبكت، ط بدكف،  -الفكر دار: البقاعي، ، الناشر الشيخ يوس 
 ٕسورة ا٤بطففْب: اآلية: ( ِ)
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قلت كا٢بق تفويض أمر  (ُ)  ((يهوم ُّا ُب جهنم، ال يلقي ٥با باال، بالكلمة من سخط اهلل
.لعدـ كجود النص الصريح ذلك إٔب العليم ا٣ببّب  
؟ كعن النار ىل ىي ُب األرض السابعة؟ عن ا١بنة ىل ىي ُب السماءكسئل اإلماـ ا٢بداد 

أك يأٌب اهلل سبحانو كتعأب ؟ األرض كالسماء كحكمهما يـو القيامة ىل تبدالف كعن أحواؿ
كما الذم يقول بو ا٤بؤمنوف على رؤية اهلل عز ؟ ناتا١بككم ىي ، كعن درجات ا١بنة؟ بغّبٮبا

نّبة اعلم كفقك اهلل تعأب كجعلك من أىل البصائر ا٤ب)) :بقولو فأجاب؟ كجل ُب اآلخرة
ال ٙبتمل ، ف ىذه العلـو كردت ٦بملة كمفصلة كُب تفصيلها إٝباؿأ: الناترة بنور اهلل تعأب

على حسب ما كرد من ذلك ُب صريح . اإلٲباف اليقيِبالعقوؿ غّبه فحسب اإلنساف منها 
 الكتاب كالسنة

مائة : كُب بعض الركايات، فأما ا١بنة فظاىر القرآف يقتضي أهنا ُب السماء كأهنا درجات
كأما ا١بناف ، كُب بعضها بأف درجاهتا بعدد آيات القرآف كىي أكثر من ستة آالؼ، درجة

كأعبلىا الفردكس األعلى كسقفها عرش الرٞبن تبارؾ ، فثماف كُب كل جنة جنات كثّبة
. كأما أىلها فهم النبيوف كا٤برسلوف كعباد اهلل الصا٢بوف من ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب. كتعأب

كليس فيهم ، كعلي كأعلى، فمن رفيع كأرفع، ا على حسب إٲباهنم كأعما٥بمُّكدرجاهتم 
فإنو سبحانو ٲبدىم ، رؤيتو تعأب ُب ا١بنة ؤمنوف علىكأما ما يقول بو ا٤ب. كضيع كال دين البتو

، كيركبهم عند إعادهتم تركيبا ٰبتمل ذلك كيقـو لو كتلك أركاح كأجساد باقية، بقوة من قوتو
كأما أحواؿ . الفناء فبذلك تقول على ما ىنالكال ٰبـو ُّا الضع  كال يلم ُّا عوارض 

كيشملهما ما قضى اهلل سبحانو ، غّبافاألرض كالسماء يـو القيامة فالظاىر أهنما تتبدالف كتت
ڻ   چ: يدؿ على ذلك قولو تعأب. وم كا٤بلكيمـو الفناء على ىذا العآب الدنيبو من ع

، اآلية( ِ) چۇئ  ۆئ  ۆئ چ: اآلية كقولو تعأب( ُ) چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ
 ٍب تعاد األرض كالسماء فتكوناف ىم السماء كاألرض اللتْب كانتا كلكن قد مشلهما الفناء

                                                           

 .َُُ/ٖ، ْٖٕٔ، رقم ا٢بديث حفظ اللساف بابأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)

 اآلية ْٖإبراىيم: ( سورة (ُ
 ّٕ اآلية: ( سورة الرٞبن(ِ
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قيل ، على نبينا كعليو كسلمكما كقع ذلك للنيب آدـ صلى اهلل ،  كٙبولتا من حاؿ إٔب حاؿ
 .ىذا ما تهر كاهلل أعلم ٕبقيقة ا٢باؿ، كغّبه

: كقيل، إهنا اآلف ٙبت األرض السابعة: أعاذنا اهلل تعأب كإياكم منها ػ فقد قيل كأما النار
. أعبلىن جهنم لعصاة ا٤بوحدين، عٙبت البحار كىي دركات بعضها ٙبت بعض كعددىا سب

فإذا كاف يـو القيامة كبرز ا٤بلك الدياف لفصل ، كأسفلهن ا٥باكية كىي الٍب ال قعر ٥با كال قرار
كجيء بالنار ، وجيء بعرش الرٞبن ٍب جيء با١بنة فجعلت عن ٲبين، القضاء بْب خلقو
 .ا١بنة كفريق ُب السعّبكدعي ا٣بلق لفصل القضاء كا٢بساب ففريق ُب ، فجعلت عن يساره

كُب الكتاب كالسنة تفصيل ما ذكرناه ُب ( ُ) چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ
فتتبعوا ذلك كتدبركه كٛبسكوا ٗبا ذكرناه من ، نص اآليات الكرٲبات كاألحاديث النبويات
 (ِ)((ا٤بهتدهد قلبو كمن يهد اهلل فهو كمن يؤمن باهلل ي، ىذه ا١بملة فإف فيها خبلصة ا٤بقصود

 :الهم وأوقاتهموأحو أجسام أىل الجنة : ثالثا
بنص الكتاب كالسنة كما تقدمت اآليات ، ا١بنة دار نعيم كالنعيم يكوف للجسم ال للركح

ُب  تنطومىل ا١بنة أف أجساـ أالصحيح )) :قاؿ صاحب تفسّب ركح البياف، كاألحاديث
عكس ما كانت ُب الدنيا فيكوف الظهور كا٢بكم ُب  لؤلجساـأركاحهم فتكوف األركاح تركفا 
كمن أعظم األدلة على أف النعيم كالعذاب لؤلجساـ ال  (ّ) ((الدار اآلخرة للجسم ال للركح

 چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ: لؤلركاح قولو تعأب
ككبلـ أىل (ُ)

ُب العرب لثبلث  حفظوينا)) :حيث قاؿ ا١بنة بالعربية مثل كبلـ الدنيا بنص حديث النيب 
كيقرر اإلماـ ا٢بداد منهج عظيم  (ِ) ((خصاؿ ألين عريب كالقرآف عريب كلساف أىل ا١بنة عريب

ُب التعامل مع شأف اآلخرة كما فيها ٗبنهج التفويض كعدـ التأكيل كىو منهج الصحابة كأىل 
ُب أجساـ كأما قولكم  :(( السنة كا١بماعة قاؿ اإلماـ ا٢بداد حينما سئل عن ذلك فقاؿ

أك على كجو ؟ ا ُب ىذه الدارأيكوف على ا٤بعهود من أجسامنا ككبلمن: أىل ا١بنة ككبلمهم
                                                           

 ٕٓ اآلية الزمر: ( سورة (ُ
 .َْا٢بداد: النفائس العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، ص ( ِ)
 .ُِٔ/ٗالبياف،  الفداء: تفسّب ركح أبو ( ّ)
 ٔٓاآلية النساء: سورة ( ُ)
 .ٖٗ/ْ، َََُٕب ا٤بستدرؾ: رقم ا٢بديث أخرجو ا٢باكم ( ِ)
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نعم ىو على ا٤بعهود من أجسامنا ككبلمنا كطعامنا كشرابنا إٔب آخر ما : فأقوؿ؟ آخر
إال ، ال ٯبوز أف يعتقد غّب ذلك على تاىر ما كرد ُب الكتاب كالسنة من غّب تأكيل، نتعاطاه
. أجساـ أىل ا١بنة تكوف أعظم من ىذه األجساـ كما كرد كتكوف مدركاهتا أكسع بكثّبأف 

ك٥بم ، حٌب بلغنا أف الشخص من أىل ا١بنة ينظر ببصره إٔب مسافة سبعْب سنة من كل جهة
 .ُب النكاح كاألكل كغّبٮبا اتساع عظيم يليق بذلك ا٤بوطن
تكوف من قبيل ا٤بعاين كا٤بدركات ، مكأما من يعتقد أف أجساـ أىل ا١بنة ككبلمهم كلذاهت

 .ذلك معتقدىم ُب ىذا األمر. فهو معتقد ٗبعتقد الفبلسفة، الركحانية
. ٰبمل على الظاىر ا٤بعهود من غّب تأكيل، ٝبيع ما كرد ُب أمور اآلخرة: قاؿ حجة اإلسبلـ

عن التأكيل  و كيناُب التنزيو فهو على ا٤بذىبْب إما السكوتيكٝبيع صفات اهلل ٩با يوىم التشب
ىو  كإما ا٣بوض ُب التأكيل كٞبل ما كرد على ما، ع اعتقاد التنزيو كىو مذىب السل م

 .انتهى ٗبعناه كمذىبنا ُب ذلك مذىب السل ، البلئق ٔببلؿ اهلل كقدسو
كي  تكوف ٬بلة من لؤلؤ  : فلو قاؿ قائل، لى أمور الدنياال ينبغي أف تقاس أمور اآلخرة عك 

فتلك أحرل بالثمر ، تأٌب بثمر يؤكل، أال ترل أف ٬بلة الدنيا خشبة: فيقاؿ لو؟ تثمر ٜبرا يؤكل
كال ، كلكن اإلنساف يصدؽ كال عليو، كالذم أخرج الثمر من ىذه ٱبرجو من تلك، من ىذه

ٍب ما استطاع ، ٍب فعل الواجبات، كيبتدئ أكال بَبؾ احملرمات، يبخل على نفسو بالتصديق
كاجتناب ما يقدر ، كاجتناب احملرمات، ىذا الزماف فعل الواجباتكالطريق ُب ، من النوافل

كقل ما ، كإ٭با قصرت أعمار أمة ٧بمد صلى اهلل عليو ك آلو كسلم، على تركو من الشهوات
يتمتعوف بو من الدنيا مأكبل كملبسا ك٫بو ذلك بالنسبة إٔب األمم السالفة ليستوفوا نصيبهم 

ماـ ا٢بداد عن أكقات ا١بنة مبينا أف ا١بنة ال مشس فيها كال كيتكلم اإل (ُ) (( ُب اآلخرة كامبل
ا١بنة ليس فيها مشس كال قمر كي  كقد ركم أف أىل  -رٞبو اهلل-قمر قاؿ اإلماـ ابن تيمية 

ا١بنة يعلموف الليل كالنهار بأنوار تظهر من العرش مثل تهور الشمس ألىل الدنيا فتلك 
 (ِ) ((األنوار خارجة عن الشمس كالقمر

                                                           

 .ِٖ/ُا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
 ،تيمية ابن لتفسّب ا١بامع التفسّب دقائق ،ا٢براين تيمية ابن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين ابن تيمية: تقي ( ِ)

 .ُْٖ/ِىػ، َُْْ، ِدمشق، ط – القرآف علـو مؤسسة: ا١بليند، ، الناشر السيد ٧بمد: ٙبقيق
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 چک  ک  گ  گ  گ  گ چمفسرا قولو تعأب : قاؿ اإلماـ ا٢بداد
ا١بنة ال )) :قاؿ (ُ)

تنعكس البكرة على العشية ، كلكن بكرة كعشية، كال ليل كال هنار، مشس فيها كال قمر
كىي أشبو شيء بوقت اإلسفار بعد صبلة الصبح مع اعتداؿ ، كتنعكس العشية على البكرة
فإذا  ، كمن طبيعة القمر الركدة، كمن طبيعة الشمس ا٢برارة، الوقت كلط  ا٥بول ُب ذلك

، كاف يـو القيامة يكورٮبا اهلل تعأب كيسلبهما نورٮبا فيجعلو ُب ا١بنة زيادة ُب نعيم أىلها
: كإ٭با ذكر اهلل الشمس ُب قولو، كٯبعل حر الشمس كبرد القمر ُب النار زيادة لعذاب أىلها

 چک  ک  گ  گ  گ  گ چ
، كما إف القمر عنصر الرد،  لكوف الشمس عنصر ا٢بر (ِ)

إف اهلل يـو القيامة : كبلغنا، كزيادة بردىا من القمر كىو الزمهرير، فزيادة حر النار من الشمس
مع الذين كانوا  كيلقيهما ُب النار، يسلبهما نورٮبا فيجعلو ُب ا١بنة زيادة ُب ضوئها كنورىا

 .كزمهريرىاما زيادة ُب حر النار يعبدكهن
 حينما أعطي كأس: كىذا الكبلـ يوجب أف ا١بنة ال حر كال برد فيها كما قاؿ اإلماـ ا٢بداد

أين تلك ا٢ببلكة الٍب كانت ُب ا٤باء ، سبحاف اهلل :فقاؿ، ككاف الوقت شتاء، ليشرب ماء
كالرد ُب ، ا٢بر ُب مدهنا، الرد كا٢بر ُب النار، ا١بنة ليس فيها برد كال حر، أياـ الصي 
أحلى من : فيقاؿ، كٲبثل بو ُب شدة ا٢ببلكة، كال تلك ا٢ببلكة فيو إال إذا كاف باردا، أكديتها

ٰبمل ، لكوف ا٤بطلق ُب كبلـ العرب، ٍب ال يقيد بكوف ذلك ُب الصي ، ا٤باء البارد للظمآف
 .مفهوما عندىم ُب لغتهم ُب كثّب من اإلطبلقاتك على ا٤بقيد عرفا كعادة 

كما إف النار ،  بل ىي درجات ٨بتلفة الختبلؼ أعماؿ أىلها، نة درجة كاحدةكليست ا١ب
كمنهم ، كمنهم بالنفاؽ، ألف منهم من عصى اهلل بالكفر، الختبلؼ العصاة، دركات
، الفردكس: من حْب يدخلها يرتقي ُب درجاهتا إٔب أعبلىا ارتقاكالدرجات ، با٤بعاصي

 (ُ) ((ا٥باكية: دركاهتا إٔب أف ينتهي إٔب أسفلهامن حْب يدخلها ينزؿ ُب ، كالدركات نزكؿ
 
 

                                                           

 ُّ اآلية اإلنساف: سورة ( ُ)
 ُّاآلية اإلنساف: سورة ( ِ)
 .ُِْ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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 رابعا: أبواب الجنة وأبواب النار
منها ما ركاه البخارم عن عبادة أف رسوؿ، للجنة ٜبانية أبواب ثبت ذلك ُب نصوص شرعية  

، أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو: من قاؿ)) :قاؿاهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
، كأف عيسى عبد اهلل كابن أمتو ككلمتو ألقاىا إٔب مرًن كركح منو، عبده كرسولوكأف ٧بمدا 

(ُ) ((ا١بنة حق كأف النار حق أدخلو اهلل من أم أبواب ا١بنة الثمانية شاء كأف   
الصبلة كا١بهاد كالصدقة كالرياف كاألٲبن : مثل، ك٥بذه األبواب أ٠باء ثبتت بنصوص شرعية

: ما اختاره بعض العلماء إلشارات كإٲباءات ُب النصوص مثل كمنها، كباب الكاتمْب الغيظ
 .باب التوبة أك الذكر أك العلم أك الراضْب أك ا٢بج

 :قاؿ، كسلمكآلو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ، عن أيب ىريرةكدليل األربعة ما ركاه البخارم 
فمن كاف من ، ىذا خّبيا عبد اهلل : نودم من أبواب ا١بنة، من أنفق زكجْب ُب سبيل اهلل))

كمن  ، كمن كاف من أىل ا١بهاد دعي من باب ا١بهاد، أىل الصبلة دعي من باب الصبلة
كمن كاف من أىل الصدقة دعي من باب ، كاف من أىل الصياـ دعي من باب الرياف

(ِ) ((الصدقة  

، سل تعطو، ارفع رأسك، يا ٧بمد: ٍب يقاؿ)) :كدليل ا٣بامس كما جاء ُب حديث الشفاعة
أدخل ا١بنة من ، يا ٧بمد: فيقاؿ، أمٍب أمٍب، يا رب: فأقوؿ، فأرفع رأسي، اشفع تشفع

كىم شركاء الناس فيما سول ، األٲبن من أبواب ا١بنة أمتك من ال حساب عليو من الباب
إف ما بْب ا٤بصراعْب من مصاريع ا١بنة لكما ، كالذم نفس ٧بمد بيده، ذلك من األبواب (ُ) 

((ا بْب مكة كبصرلبْب مكة كىجر أك كم   
 كاختل  شراح ا٢بديث ُب أ٠باء البقية بعد أف اتفقوا على تسمية األربعة األكٔب

كقد جاء ذكر بقية أبواب ا١بنة ُب حديث )): قاؿ القاضي: رٞبو اهلل–النوكم اإلماـ قاؿ 
آخر ُب باب التوبة كباب الكاتمْب الغيظ كالعافْب عن الناس كباب الراضْب فهذه سبعة 

كجاء ُب حديث السبعْب ألفا الذين يدخلوف ا١بنة بغّب ، أبواب جاءت ُب األحاديث

                                                           

 .ُٓٔ/ْ، ّّْٓ، رقم ا٢بديث باب قولو: يا أىل الكتاب ال تغلوا ُب دينكمأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ُ)

 .ِٓ/ّ، ُٕٖٗ، رقم ا٢بديث باب: الرياف للصائمْبأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 .ُْٖ/ُ، ُْٗ، رقم ا٢بديث باب أدىن أىل ا١بنة منزلة فيهاأخرجو مسلم ُب صحيحو: ( ُ)
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، كأما النار فلها سبعة أبواب (ُ) ((فلعلو الباب الثامن، حساب أهنم يدخلوف من الباب األٲبن
 چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ چ كما قاؿ اهلل سبحانو

كال نعلم نصا ثابتا (ِ)
منها ما ، لكن جاءت آثار عن الصحابة ُب ذلك، جاء ُب تسمية ىذه األبواب عن النيب 

ىي مثل أبوابنا : قاؿ؟ ىل تدركف كي  أبواب جهنمعن علي ابن أيب طالب  ذكره القرطيب
ُب ا٢بديث الذم  اإلماـ ا٢بداد قاؿ (ّ). بل ىي ىكذا بعضها فوؽ بعض، ال: قاؿ؟ ىذه

حائط سورىا ، ىذه األبواب الكبار الٍب تكوف على حائطها)) :فيو ذكر أبواب ا١بنة الثمانية
إذا دخل من باب طبقة إٔب ، كالنار سبع طبقات، كإال فلكل بيت باب، يدخل منها إليها

من  ىككل منزلة أعل، راد اآلخر ارتفعكا١بنة إذا دخل من باب كأ، ينزؿ حٌب ا٥باكية، أخرل
، لب يعد ُب أبواب ا١بنة دكف النارألف الققيل ، كألم شيء كانت أبواب النار سبعة، منزلة

 (ْ) ((اىػ ء عليويرجوا ا١بزاكإال فما لو عمل صاّب ، كاإلنساف إ٭با يرجو من فضل ربو
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
  ***عًاد كىلًٍلػ ػػػػػػػػػػػمىٍل لًٍلمى ػػػػػػػػيػٍرى كىاعٍ ػدٍّـً ا٣بى ػػكىقى               

ي
 ؤىبًَّد ًَب رىٍكحو كىأىفػٍرىاحً ػػػػػػػػػػػخيٍلًد ا٤ب

نَّةو ميًلئ                ػقيصيوًر كىا٢بويًر كىاأللىبىاًف كىالرىاحً  ***بىات ًمنى الٍػ ػػػػػػػػػػػٍّ ٍت بًالطَّيػػػػػى ػػػػػػػػػػػػكىجى
ٍيًمنو كىاًحدو لًلٍ  ***كىالفىٍوًز كىالقيٍرًب كىالرٍٍّضوىاًف ًمٍن ًملكو                 (ُ)احً ػػَّ ػػػػػػػػػػػخىٍّبً فىتػػميهى
نَّ ػػػػػػػػػػػػػَّ كىٍلًلميت   أيضا كقاؿ ا ًمٍن مىاًجدو ميتىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىفىازيكا بً  ***ٍلًد أيٍزلًفىٍت ػػػةي ا٣ٍبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقْبى جى  ضٍّلً ػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػهى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّاتًًو كىنىعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيٍم جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىأكرىثى                بَّلً ػػػػػػػػػػػػػػػػقى ػػػػػػػى اّبو ميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًمليوا ًمٍن صػػػػػػػػػػػٗبىا عى  ***يمىهى
 ػػػػػػػػػػػًبًرضٍ  ***هيٍم ػػػػػػػػػػػػػمَّ أىثىابى ػػٍّبً ثي ػػػػػػػػػػػػػػخى ػػػػػػػػقىهيٍم لًلٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىكىفَّ              

ى
 يػػػػػػػػعىلً ػػػػػػٍوًطًن الٍ ػػػػػػػػػوىانًًو عىنػٍهيٍم كىبًا٤ب

يٍلكي الًذل لىٍيسى  ًبًو اليقٍربي              
اًر ًمٍن كي  ***ينقضيكىا٤ب  لٍّ ميٍشًغلً ػػػػػػػػػػميصىفَّى ًمنى األىٍكدى

 اًصًدينى اٍلمكىمَّلً ػػػػػػػػػػػػايىةي قىصًد القى ػػػػػػػػػػػػػػػػكىغى  *** مُبى ػػػػػػػػػػػػػػػالي  ىيالىًمْبى ػػػػػػػػػػػػػػػكىريٍؤيىةي رىبٍّ العى              
اًف زىٍكجه كىخى ػػػػػػػػػػًمٍن ا٢بيوًر كىاٍلويلٍ               ـه ػػػػػػػػػػػػػػػدى  ٍنزًؿً ػػػػػػػػػػػػقىصره كىمى وىٍرًؽ ػػػػػػػػػػػػػبو كىالػٍن ذىىى ػػػػػكىمً  ***اًد
اػػػي ػػػػػػرىٍت كىعييػػػػػػػػٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػقىٍد فيج كأهنػػػػػػػارىا              ًهةه ًمٍن كي ػػػػػكىفى  *** ونػىهى لَّلً ػػػػػػػػػػػ و مي ػػػػػػػػلٍّ ًقطٍ ػػػػػػػػػػػػاكى  (ُ)ذى

                                                           

 .ُُٖ/ٕ(  النوكم: شرح صحيح مسلم، (ُ

 ْْاآلية ا٢بجر: سورة ( ِ)
 .ّٖٗالقرطيب: التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة، ص ( ّ)
 . ٖ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ْ)
، ص ( ُ)  .ُْٓا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
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 :امةييوم القعز وجل رؤية اهلل : المطلب الثاني عشر
 :أدلة رؤية اهلل تعالى يوم القيامة: أوالً 

مقطوع ُّا للمؤمنْب ، من حيث العقل، أف الرؤية جائزة عليو سبحانو كتعأب: ٯبب أف يعلم
 ازىا من حيثكالدليل على جو . لوعد اهلل تعأب ٥بم بذلك، تشريفان ٥بم كتفضبل؛ ُب اآلخرة
 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چحيث قاؿ ، سؤاؿ موسى عليو السبلـ: العقل

كيستحيل أف  (ِ)
كلوال أنو ، يسأؿ نيب من أنبياء اهلل تعأب مع جبللة قدره كعلو مكانو ما ال ٯبوز عليو سبحانو

كيدؿ ، كمن ا١بائز استقرار ا١ببل، كألنو تعأب علقها باستقرار ا١ببل، اعتقد جوازىا ٤با سأ٥با
 .كا٤بوجود يصح أف يرل، أنو موجود: عليو أيضان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   چ: قولػو تعػأب: ثبوهتا من طريق الكتػاب كالسػنةكأما الدليل على 

 چ  پ  پ  پ
ٻ   چ: كأيضػػان قولػػو تعػػأب، قػػرف بالتحيػػة ال يقتضػػي إال الرؤيػػةكاللقػػاء إذا  (ّ)

الزيػادة النظػر إٔب كجهػو الكػرًن كقػد : قاؿ أبو بكر الصػديق (ْ) چٻ  ٻ ٻ 
ذكر مرفوعان عن رسوؿ اهلل

 چ  ڀ      ٺ  ٺ  ڀ     پ  ڀ    ڀچ : كقولو تعأب (ُ)
كا٤براد بقولػو (ِ)

بكلمة إٔب  مألف النظر إذا عدٌ ؛ ا لرُّا رائيةكا٤براد بقولو  إٔب رُّا ناترة  أهن، أهنا مشرقة ناضرة
 چې  ې   ې  ې  ى  ى   چ: كقولػػػػو تعػػػػػأب،  اقتضػػػػى الرؤيػػػػػة نصػػػػػان 

كقولػػػػػو  (ّ)
 چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ: تعأب

كسئل ابن عبػاس رضػي اهلل عنهمػا عػن قولػو  (ْ)
ىػل  فػإف الصػحابة ٤بػا سػألوه : كأيضػان . ىي النظر إٔب كجػو اهلل تعػأب بػبل كيػ : كزيادة قاؿ
: مك كري . تركف ربكم عيانان كما تركف القمر ليلة البدر ال تضاركف ُب رؤيتو:  فقاؿ؟ نرل ربنا

                                                                                                                                                                      

، ص  ( ُ)  .ِِْ-ُِْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 ُّْ اآليةاألعراؼ: سورة  ( ِ)
 ْْ اآليةاألحزاب: سورة ( ّ)
 ِٔ : اآليةيونسسورة ( ْ)
 .ّٕٗ/ّ، ُِْْأخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب مسنده: رقم ا٢بديث ( ُ)
   ِّ - ِِ : اآلية القيامةسورة ( ِ)
 ِٗٓاآلية البقرة: سورة ( ّ)
   ُٕ : اآلية الغاشيةسورة ( ْ)
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شػبو   أنػو : كمعػُب ذلػك. ضػيم ُب رؤيتػوال يلحقكػم ضػرر كال : مك ال تضاموف ُب رؤيتو كري 
كأف الرائػػي ا٤بعػػاين للقمػػر ليلػػة ؛ شػػبو الرؤيػػة بالرؤيػػة فكأنػػو ؛ الرؤيػػة بالرؤيػػة ال ا٤برئػػي بػػا٤برئي

فكػذلك النػاتر إليػو سػبحانو كتعػأب ُب . البدر ليلة أربع عشرة ال يشػك ُب أف الػذم يػراه قمػر
كىػػذا كمػػا ، كال ٙبديػػد، كال تشػػبيو، تكييػػ ا١بنػػة ال يشػػك أف الػػذم يػػراه سػػبحانو كتعػػأب بػػبل 

كيػدؿ عليػو . كرأيػت زيػدان كمػا رأيػت الشػمس، أعرؼ صدقك كما أعرؼ النهار: يقوؿ القائل
 (ُ) ((إف اهلل يتجلى للخلق عامة كيتجلى أليب بكر خاصة) : أيضان قولو

لو ٓب يعرؼ ابن )) :يعتقد رؤية اهلل يـو القيامة  كيقوؿ -رٞبو اهلل–الشافعي  اإلماـكقد كاف 
 قاؿ اإلماـ ا٢بداد ُب بياف رؤية اهلل تعأب (ِ) ((ىذه الدنيا ُبإدريس انو سّبل ربو ما عبده 

كأف ، جاء ُب تفسّبىا أف ا٢بسُب ىي ا١بنة(ّ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ قاؿ اهلل تعأب)
 (ُ) چ    ٺڀ      ٺ    ڀ     پ  ڀ    ڀ چ: كقاؿ اهلل تعأب. الزيادة ىي النظر إٔب اهلل عز كجل

؟ تريدكف شيئان أزيدكم: إذا دخل أىل ا١بنة ا١بنة قاؿ تبارؾ كتعأب)) :كقاؿ رسوؿ اهلل
فما ، فيكش  ا٢بجاب: قاؿ، أٓب تدخلنا ا١بنة كتنجينا من النار، أٓب تبيض كجوىنا: فيقولوف

 : اآليةٍب تبل ىذه : كُب ركاية  (ِ) ((أعطوا شيئان أحب إليهم من النظر إٔب رٌُّم عز كجل

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ
، كنا عند رسوؿ اهلل : قاؿ بن عبد اهلل  جرير كعن (ّ)
إنكم سَبكف رٌبكم عيانان كما تركف ىذا القمر ال )) :فقاؿ، فنظرنا إٔب القمر ليلة البدر

كصبلة قبل ، فإف استطعتم أف ال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس. تضاموف ُب رؤيتو
 :  قرأٍب غركُّا فافعلوا

                                                           

 .ُْالباقبلين: اإلنصاؼ، ص ( ُ)
: ٙبقيق ،تفسّب مقاتل بن سليماف ،البلخى األزدم بشّب بن سليماف بن مقاتل ا٢بسن مقاتل بن سليماف: أبو ( ِ)
 .ُُٔ/ٓىػ،  ُِّْ - ُبّبكت، ط – الَباث إحياء دار: ، الناشر شحاتو ٧بمود اهلل عبد
 ِٔاآلية يونس: سورة ( ّ)
 ِّ-ِِاآلية القيامة: سورة ( ُ)
 .ُّٔ/ُ، ُُٖ، رقم ا٢بديث باب إثبات رؤية ا٤بؤمنْب ُب اآلخرة رُّم سبحانو كتعأبأخرجو مسلم: ( ِ)
 .ِٓٔ/ ُّ، ُّٖٓٗأخرجو أٞبد ُب مسنده: رقم ا٢بديث (ّ)
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 چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک چ
كيعِب بالصبلتْب  صبلة الصبح  (ِ) (((ُ)

 .كصبلة العصر
: قاؿ؟ و يـو القيامةيا رسوؿ اهلل أكلنا نرل اهلل ٨بليان ب: قلت: كعن أيب رزين العقيلي قاؿ

 ٨بليان  ر ليلة البدرقاؿ يا أبا رزين أليس كلكم يرل القم؟ كما آية ذلك ُب خلقو: قلت. نعم
 (ّ)يعِب القمر، إ٭با ىو خلق من خلق اهلل عز كجل، فاهلل أعظم: قاؿ. بلى: قلت؟ بو

ٍب يؤذف ، زلوا فيها بفضل أعما٥بمنٌ ، إٌف أىل ا١بنة إذا دخلوىا)) :كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 كيتبدل ٥بم ُب، كيرز ٥بم عرشو، فيزكركف رٌُّم، ٥بم ُب مقدار يـو ا١بمعة من أياـ الدنيا

كمنابر ، كمنابر من ياقوت، كمنابر من لؤلؤ، فتوضع ٥بم منابر من نور، ركضة من رياض ا١بنة
كٯبلس أدناىم _ كما فيهم أدىن _ على  . كمنابر من ذىب كمنابر من فضة، من زبرجد

يا : قاؿ أبو ىريرة. صحاب الكراسي بأفضل منهم ٦بلسان كثباف ا٤بسك كالكافور كما يركف أ
 .ال: قلنا؟ ىل ٛباركف ُب رؤية الشمس كالقمر، نعم: قاؿ؟ ربٌنا رسوؿ اهلل ىل نرل

، كال يبقى ُب ذلك اَّلس أحد إال حاضره اهلل ٧بضرة، كذلك ال ٛباركف ُب رؤية رٌبكم: قاؿ
فيذكره بعض عثراتو ، كذاأتذكر يـو قلت كذا ك ، ابن فبلف يا فبلف: حٌب يقوؿ للرجل منهم

فبينما ىم  . هفبسعة مغفرٌب بلغت منزلتك ىذ. بلى: فيقوؿ؟ أفلم تغفر ٕب: فيقوؿ، الدنيا ُب
. فأمطرت عليهم طيبان ٓب ٯبدكا مثل رٰبو شيئان قط، م سحابة من فوقهمهكذلك إذ غشيت

فيأتوف سوقان قد حفت ، فخذكا ما شئتم، قوموا إٔب ما أعددت لكم من الكرامة: فيقوؿ ربٌنا
فنحمل ما ، كٓب ٱبطر على القلوب، تسمع اآلذافكٓب ، بو ا٤ببلئكة ٓب تنظر العيوف إٔب مثلو

: قاؿ، كُب ذلك السوؽ يلقى أىل ا١بنة بعضهم بعضا ن ، ليس يباع فيو كال يشَبل، اشتهينا
فيلقى من ىو دكنو _ كما فيهم أدىن _ فّبكعو ما يرل عليو ، فيقبل الرجل ذك ا٤بنزلة الرفيعة

كذلك أنو ال ، و ما ىو أحسن منوحٌب ٱبلع علي، فما ينقضي آخر حديثهما، من اللباس
مرحبان كأىبلن لقد : فيقلن، فتتلقانا أزكاجنا، ٍب ننصرؼ إٔب منازلنا. ينبغي ألحد أف ٰبزف فيها

                                                           

 َُّاآلية طو: سورة ( ُ)
 .ُُٓ/ ُ، ْٓٓ، رقم ا٢بديث باب فضل صبلة العصرأخرجو البخارم ُب صحيحو: ( ِ)
 فخرم العلي، أٞبد ٧بمد ٙبقيق إبراىيم، اهلل الدارقطِب، رؤية أٞبد بن عمر بن علي ا٢بسن أخرجو الدارقطِب، أبو( ّ)

 .ِْٖصىػ،  ُُُْ األردف، عاـ – ا٤بنار، الزرقاء مكتبة: الرفاعي، ، الناشر
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كحق ، إنا جالسنا اليـو ربنا ا١ببار: فيقوؿ، جئت كإف بك من ا١بماؿ أكثر ٩با فارقتنا عليو
 (ُ)   ((لنا أف ننقلب ٗبثل ما انقلبنا

 .ُب دار الكرامة كالنعيم، النظر إٔب كجو اهلل الكرًن: كأفضلو كأجل و كأكملوكأعظم النعيم 
إنو ، لمْب برٞبتوكأحبابنا كا٤بس، كجوده كإحسانو ككالدينا، مٌن اهلل علينا بذلك فضلو ككرمو

 (ِ)( (أرحم الراٞبْب
 :قاؿ اإلماـ ا٢بداد

نَّةن كى٥بىي                        يمه لىٍيسى بًالبىاؿً ػػػػػػػًفيهىا نىعً  ***ٍم ػػػػػػػػػػكىاليمتًَّقْبى جى
ا بًأٍبصىارًًىمٍ                       بىاؿً ػػػػػيىا لىكى ًمٍن فػىٍوزو كىًإقٍ  *** يػىرىٍكنىوي ًفيهى

(ّ) 
نَّاًت خي أيضا  كقاؿ  ا ػػكىنػيٍلًهيكى عىٍن جى ا لىكى ميٍلتػىقىى ***ٍلدو نىًعيميهى  يىديكـي كىيىٍصفيوا حىبَّذى

 ٍرتػىقىىػػػػػػػػػػػػػػػػًرـٍ ًبذىًلكى مي ػػػػػػػيػىتيوي أىكٍ ؤ كىري  ***كىرًًًن كىقػيٍربيوي ػػػػػػػػػػا الرَّبٍّ الٍ ػػػػػػػػػػكىًفيها ًرضى             
اًصًدينى اٍلمكىمَّلً ػػػػػكىغىايىةي قىصًد القى  ***ُبى ػػػػػػػاليم ىػػػػػػػيعىالىًمْبى ػػػكىريٍؤيىةي رىبٍّ ال كقاؿ أيضا 

(ُ) 
أىسىاًميًو كىاألىٍكصىاؼي يىالىكى ًمٍن ًقٍسمً  ***عىالىًمْبى تػىقىدَّسىٍت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىريٍؤيىةي رىبٍّ الٍ  أيضا كقاؿ 

(ِ) 
فإنو سبحانو ، كأما ما يقول بو ا٤بؤمنوف على رؤيتو تعأب ُب ا١بنة)) :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد
كيركٍّبهم عند إعادهتم تركيبا ٰبتمل ذلك كيقـو لو كتلك أركاح كأجساد ، ٲبدىم بقوة من قوتو

 (ّ) ((ال ٰبـو ُّا الضع  كال يلم ُّا عوارض الفناء فبذلك تقول على ما ىنالك، باقية
كٯبعل ٥با قوة إنو ٯبوز أف ٰبوؿ اهلل العْب إٔب القلب )) :ا٢بسْب النجارقلت كقد قاؿ اإلماـ 

كاهلل على كل شيء قدير ال (ْ) ((العلم فيعلم ُّا كيكوف ذلك العلم رؤية لو أم علمان لو
يعجزه شيء سبحانو كتعأب كليس ا٤بعُب أنو ٱبلق حاسة سادسة تساعدىم على النظر إليو 

 .فهذا ا٤بعُب بعيد كاألقرب أنو ٲبدىم بقوة من عنده تساعدىم على النظر كاهلل اعلم

                                                           

 .ٖٓٔ/  ْ، ِْٗٓ، رقم ا٢بديث باب ما جاء ُب سوؽ ا١بنةأخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ُ)
 .ُّْا٢بداد: سبيل اإلدكار، ص ( ِ)
، ص ( ّ)  .َْْا٢بداد: ديواف اإلماـ ا٢بداد الدر ا٤بنظـو
 .ِِْا٤برجع السابق: ص (ُ)
 .ّْٕا٤برجع نفسو: ص (ِ)
 . ّٗا٢بداد: النفائس العلوية، ص ( ّ)
 .ُُٕ/ُاألشعرم: مقاالت اإلسبلمْب كاختبلؼ ا٤بصلْب،  ( ْ)
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 :حديث يؤذن لهم أي أىل الجنة في مقدار جمعةمفهوم : ثانيا
أسأؿ اهلل أف ٯبمع : فقاؿ أبو ىريرة، أنو لقي أبا ىريرة، سعيد بن ا٤بسيبجاء عن 

أف )) ،أخرين رسوؿ اهلل ، نعم: قاؿ؟ أكفيها سوؽ: قاؿ سعيد، بيِب كبينك ُب سوؽ ا١بنة
ٍب يؤذف ُب مقدار يـو ا١بمعة من أياـ الدنيا ، أعما٥بمأىل ا١بنة إذا دخلوىا نزلوا فيها بفضل 

فتوضع ٥بم منابر من ، كيرز ٥بم عرشو كيتبدل ٥بم ُب ركضة من رياض ا١بنة، فيزكركف رُّم
كمنابر من ، كمنابر من ذىب، كمنابر من زبرجد، كمنابر من ياقوت، نور كمنابر من لؤلؤ

ما يركف أف أصحاب ، ا٤بسك كالكافور كٯبلس أدناىم كما فيهم من دين على كثباف، فضة
أم ُب ( ُب مقدار يـو ا١بمعة) قاؿ شراح ا٢بديث كا٤بعُب (ُ) ((الكراسي بأفضل منهم ٦بلسا

األحاديث ُب فضائل يـو ا١بمعة ُب كالظاىر أف ا٤براد يـو ا١بمعة فإنو كرد ، مقدار األسبوع
فيزكركف ) ،رُّم إٔب آخر ا٢بديثأنو يكوف ُب ا١بنة يـو ٝبعة كما كاف ُب الدنيا كٰبضركف 

بتشديد الداؿ أم يظهر كيتجلى ( كيتبدل ٥بم) من اإلبراز كيظهر رُّم( كيرز) أم( رُّم
كمنابر ) جوىر معركؼ( كمنابر من زبرجد) أم كراسي مرتفعة( فتوضع ٥بم منابر) رُّم ٥بم

أم ( أدناىم كٯبلس) أم ٕبسب مقادير أعما٥بم كمراتب أحوا٥بم( من ذىب كمنابر من فضة
أم كا٢باؿ أنو ليس ُب أىل ا١بنة دكف كخسيس قاؿ الطييب رٞبو ( كما فيهم دين) أدكهنم منزلة

على كثباف ) اهلل كىو تتميم صونا ٤با يتوىم من قولو أدناىم الدناءة كا٤براد بو األدىن ُب ا٤برتبة
كثبت الشيء   بضم الكاؼ كسكوف ا٤بثلثة ٝبع كثيب أم تل من الرمل ا٤بستطيل من( ا٤بسك
بصيغة اَّهوؿ من اإلرادة كالضمّب ( ا٤بسك ما يركف) با١بر عط  على( كالكافور) إذا ٝبعتو

أم أصحاب ( أف أصحاب الكراسي) إٔب ا١بالسْب على الكثباف أم ال يظنوف كال يتوٮبوف
 ا٢بمد هلل الذم) حٌب ٰبزنوا بذلك لقو٥بم على ما ُب التنزيل( بأفضل منهم ٦بلسا) ا٤بنابر

بو جاؿ التسليم ٗبا جرل ٗبوف ُب مقاـ الرضا كمتلذذكف قفبل إهنم كا( أذىب عنا ا٢بزف
ُب  كلئلماـ ا٢بداد فهم كمعُب عجيب استنبطو من ىذا ا٢بديث فقاؿ (ُ)( القضاء
إف كاف من ٝبع اآلخرة فما ىو إال بعد ، يؤذف ٥بم أم أىل ا١بنة ُب مقدار ٝبعة)) :حديث

كىذا ، كإف كاف من ٝبع الدنيا فقريب، اليـو من أيامها أل  سنةألف ، سبعة آالؼ سنة

                                                           

 .ٖٓٔ/ْ، ِْٗٓ، رقم ا٢بديث ا١بنة ما جاء ُب سوؽباب أخرجو الَبمذم ُب سننو: ( ُ)
 .َِِ/ٕالَبمذم،  جامع بشرح األحوذم األحوذم: ٙبفة ( ُ)
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كأحواؿ ، كإ٭با يتميز ا٣باصة عن العامة بقرب اَّلس، اإلذف عاـ ٣باصة ا٤بؤمنْب كعامتهم
،  خاصة إف اهلل تعأب يتجلى أليب بكر: الكرسي ك٘بليو تعأب لكل مؤمن على قدره  كما كرد

 .(ُ)كما يتجلى لغّبه عامة 
عليهم  ار من شطحات الصوفية الٍب اعَبضكالقوؿ بعدـ إرادة ا١بنة أك عدـ ا٣بوؼ من الن

أريد إال أف  ما: كمثل ذلك كقوؿ من يقوؿ، ألهنم إذا أرادكا النظر فبلبد ٥بم من ا١بنة، فيها
 (ِ) (( كيركب من مالو، كىو يأكل كيلبس، أدخل على السلطاف كأراه كال أريد غّب ذلك

بتفسّب كتأكيل ٝبيل يقرب  ال رغبة ُب ا١بنة كال خوفا من النارقو٥بم  كقد فسر اإلماـ ا٢بداد 
 :ا٤بعُب حيث بْب أف ىناؾ مطالب كملذات للجسم كمطالب كملذات للركح فقاؿ 

ف مطالب أ: إف معناه، كال خوفا من النارال رغبة ُب ا١بنة : قالوا ُب العبادة إف معُب ما)) 
فإف مطلب لذة ا١بنة من الفواكو ، تلتذ بو غّب مطالب األجساـ كما تلتذ بو األركاح كما

إف ذلك من مبلذ األجساـ ، ككراىة النار كعذاُّا كأنواع ببلئها، كالنعيم كا٢بور كالقصور
فإف ذلك من ، كأما التلذذ بالعبادة كالذكر امتثاال كانقيادا من العبودية للربوبية، كمكارىها

أك  ىذا ُب األصل كالبد من تلذذ أحدٮبا أك تعذبو ٗبا يلتذ بو اآلخر، كمطالبهامبلذ األركاح 
قلت كمثل ىذه األقواؿ حبذا ٘بنبها ُب ٨باطبة العامة حٌب ال تفهم فهم (ُ)  ((يتعذب بو تبعا

خاطئ ككذا ألف الكبلـ فيها ال يَبتب عليو شيء من أمور العقيدة حٌب ٬بوض فيو فاألفضل 
 .كا٣بوؼ كما جاء ُب الكتاب كالسنة دكف زيادة أك نقصاف كاهلل أعلمتقرير الرجاء 

 :رؤية النساء والجن هلل تعالى والخالف فيها: ثالثا
رؤية اهلل تعأب يـو القيامة ُب ا٤بوق  حاصلة لكل : مسألة)) -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ السيوطي

 أهنا ٙبصل فيو للمنافقْبكذىب قـو من أىل السنة إٔب ، اؿ كالنساء ببل نزاعالرج، أحد

                                                           

إذ جاءه كفد عبد القيس عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، قاؿ: كنا عند النيب كما جاء ُب ا٢بديث ( ُ)
قاؿ: نعم يا « يا أبا بكر، ٠بعت ما قالوا؟»إٔب أيب بكر، كقاؿ:  فتكلم بعضهم بكبلـ لغا ُب الكبلـ، فالتفت النيب 

يا أبا : »واب، فقاؿ رسوؿ اهللٔبواب كأجاد ا١ب قاؿ: فأجاُّم أبو بكر « فأجبهم»رسوؿ اهلل، كفهمتو، قاؿ: 
: كما الرضواف األكر يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: « بكر، أعطاؾ اهلل الرضواف األكر يتجلى اهلل لعباده ُب »فقاؿ لو بعض القـو

 .ّٖ/ّ، ّْْٔ( أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، رقم ا٢بديث اآلخرة عامة، كيتجلى أليب بكر خاصة
 .ُِٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
 .ُِٕ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ُ)
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ليكوف  ٍب ٰبجبوف بعد ذلك، كذىب آخركف منهم إٔب أهنا ٙبصل للكافرين أيضا. أيضا
 .عليهم حسرة

، كأما الرؤية ُب ا١بنة فأٝبع أىل السنة أهنا حاصلة لؤلنبياء كالرسل كالصديقْب من كل أمة
إحداىا النساء من  ؛كاختل  بعد ذلك ُب صور، كرجاؿ ا٤بؤمنْب من البشر من ىذه األمة

كفيهن ثبلثة مذاىب للعلماء حكاىا ٝباعة منهم ا٢بافظ عماد الدين بن كثّب ُب ، ىذه األمة
كألنو ٓب يرد ُب أحاديث ؛ أهنن ال يرين ألهنن مقصورات ُب ا٣بياـ: أحدىا، أكاخر تارٱبو

. الرؤية أهنن يرين أخذا من عمومات النصوص الواردة ُب: كالثاين. الرؤية تصريح برؤيتهن
فإنو تعأب يتجلى ُب مثل أياـ األعياد ألىل ا١بنة ، أهنن يرين ُب مثل أياـ األعياد: كالثالث
كىذا القوؿ ٰبتاج إٔب دليل : قاؿ ابن كثّب، فّبينو ُب مثل ىذه ا٢باؿ دكف غّبىا، ٘بليا عاما
، الدنياكل يـو كاف للمسلمْب عيدا ُب : كقاؿ ا٢بافظ ابن رجب ُب اللطائ . خاص عليو

كيـو ا١بمعة يدعى ُب ، كيتجلى ٥بم فيو، فإنو عيد ٥بم ُب ا١بنة ٯبتمعوف فيو على زيارة رُّم
كركم أنو يشارؾ ، كيـو الفطر كاألضحى ٯبتمع أىل ا١بنة فيهما للزيارة، ا١بنة يـو ا٤بزيد

ىذا لعمـو أىل ، النساء الرجاؿ فيهما كما كن يشهدف العيدين مع الرجاؿ دكف ا١بمعة
: قلت. انتهى، فأما خواصهم فكل يـو ٥بم عيد يزكركف رُّم كل يـو بكرة كعشيا، نةا١ب

ا٢بديث الذم أشار إليو ابن رجب كٓب يق  عليو ابن كثّب أخرجو الدارقطِب ُب كتاب الرؤية 
، ثنا مركاف بن جعفر، ثنا ٧بمد بن عثماف بن ٧بمد، حدثنا أٞبد بن سلماف بن ا٢بسن: قاؿ

قاؿ : عن أنس بن مالك قاؿ، ثنا عطاء بن أيب ميمونة، سن مؤب بِب ىاشمثنا نافع أبو ا٢ب
فأحدثهم عهدا بالنظر إليو ، إذا كاف يـو القيامة رأل ا٤بؤمنوف رُّم عز كجل) :رسوؿ اهلل
  (ُ) ((كيراه ا٤بؤمنات يـو الفطر كيـو النحر، ُب كل ٝبعة

حٌب إف النساء ٓب )) :كاإلماـ ا٢بداد يرل أف النساء ليس ٥بن رؤية كاستدؿ ٕبديث فقاؿ 
كما ُب حديث ،  بل ُب األحاديث الصحيحة ما يوىم عدـ ذلك، يصح حديث بالرؤية ٥بن

فيقولوف ٥بم قد ازددًب بعدنا ، كُب آخره فيأتوف أىليهم، يؤذف ألىل ا١بنة ُب مقدار ٝبعة إْب
كأما أحواؿ ا١بن  (ِ) ((كٓب يزكركا معهم، وا ُب مناز٥بمبقافهذا شاىد على أهنم ، ا كٝباالحسن

                                                           

 .َِْ/ِ، ٙبفة ا١بلساء برؤية اهلل للنساءالسيوطي: ا٢باكم للفتاكل،  ( ُ)
 . ُٖٓ/ِا٢بساكم: تثبيت الفؤاد،  ( ِ)
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اتفق العلماء على أف كافر ا١بن معذب ) قاؿ –رٞبو اهلل -يـو القيامة فقد قاؿ اإلماـ الشبلي
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چتعأب  اهلل  كتابو العزيز كقوؿ  ُب اآلخرة كما ذكر اهلل تعأب ُب

 چ     ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ چكقولو تعأب  (ُ) چڈ
 .كاهلل أعلم(ِ)

 :اختل  العلماء ُب مؤمِب ا١بن ىل يدخلوف ا١بنة على أربعة أقواؿك 
بن أيب ليلى اكاه ابن حـز ُب ا٤بلل عن حدىا أهنم يدخلوف ا١بنة كعليو ٝبهور العلماء كحأ-

 .كأيب يوس  كٝبهور الناس
ربضها يراىم اإلنس من حيث ال يركهنم كىذا القوؿ الثاين أهنم ال يدخلوهنا بل يكونوف ُب -

بن تيمية ُب جواب ابن القوؿ مأثور عن مالك كالشافعي كأٞبد كأيب يوس  ك٧بمد حكاه ا
كقاؿ أبو الشيخ عن ليث بن أيب سليم  كىو خبلؼ ما حكاه ابن حـز عن أيب يوس  ممر 

ج أباىم من ا١بنة فبل قاؿ مسلمو ا١بن ال يدخلوف ا١بنة كال النار كذلك أف اهلل تعأب أخر 
 .يعيده كال يعيد بنيو

القوؿ الثالث أهنم على األعراؼ كفيو حديث ساقو ا٢بافظ أبو سعيد عن أنس عن النيب -
 فسألنا عن ثواُّم كعن مؤمنيهم فقاؿ على  قاؿ إف مؤمِب ا١بن ٥بم ثواب كعليهم عقاب

قاؿ حائط ا١بنة ٘برم منو األهنار كتنبت فيو  األعراؼما  األعراؼ كليسوا ُب ا١بنة فقالوا 
               كالثمار قاؿ شيخنا ا٢بافظ أبو عبد اهلل الذىيب تغمده اهلل تعأب برٞبتو ىذا منكر  األشجار

 جدا كاهلل تعأب أعلم
 :كىي القوؿ الرابع الوق  كاحتج أىل القوؿ األكؿ بوجوه-

 چيئ  جب حئ   مئ  ىئ  چأحدىا العمومات كقولو تعأب 
 كقولو تعأب (ُ)

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ
(ِ) 

فكما أهنم ٱباطبوف بعمومات  (ّ)من شهد أف ال إلو إال اهلل خالصا دخل ا١بنة كقولو 

                                                           

 ِْاآلية فصلت: سورة ( ُ)
 ُٓ : اآلية ا١بنسورة ( ِ)
 ُّ اآليةؽ: سورة ( ُ)
 ُّّاآلية آؿ عمراف: سورة ( ِ)
 ( من ىذه الرسالة .َْٗتقدـ ٚبرٯبو:  من )ص( ّ)
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الوعيد باإلٝباع فكذلك يكونوف ٨باطبْب بعمومات الوعد بطريق األكٔب كمن أتهر حجة ُب 
 چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چذلك قولو تعأب 

 إٔب آخر السورة (ُ)
كا٣بطاب للجن كاإلنس فامًب عليهم سبحانو ٔبزاء ا١بنة ككصفها ٥بم كشوقهم إليها فدؿ 
ذلك على أهنم ينالوف ما امًب عليهم بو إذا آمنوا كقد جاء ُب حديث أف رسوؿ اهلل صلى 

كانوا أحسن ردا كجوابا منكم ا١بن  ، اهلل عليو كسلم قاؿ ألصحابو ٤با تبل علهيم ىذه السورة
 ما تلوت عليهم من آية إال قالوا كال بشيء من آالئك ربنا نكذب ركاه الَبمذم

كبقولو تعأب حاكيا عنهم ( أعدت للمتقْب) الوجو الثاين ما استدؿ بو ابن حـز من قولو
 چىئ  ی  ی  ی     ی  جئ چكمصدقا ٤بن قاؿ ذلك منهم 

ٱ  ٻ  ٻ      چكقولو تعأب  (ِ)

 چ ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   چكقولو تعأب  (ّ)

 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ې  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې
إٔب  (ُ)

قاؿ صفة تعم ا١بن كاإلنس عموما ال ٯبوز البتة أف ٱبص منها أحد النوعْب كمن  آخر السورة
ٍب ال ، ٖبر عاـ كىو ال يريد إال بعض ما أخرنا بواحملاؿ ا٤بمتنع أف يكوف اهلل تعأب ٱبرنا 

يبْب ذلك كىو ضد البياف الذم ضمنو اهلل تعأب لنا فكي  كقد نص على أهنم من ٝبلة 
 .ا٤بؤمنْب الذين يدخلوف ا١بنة

قاؿ تذاكرنا  إ٠باعيلمنذر كابن أيب حاًب ُب تفسّبيهما عن مبشر ابن ابن الوجو الثالث ركل 
ہ    چقاؿ نعم كتصديق ذلك ُب كتاب اهلل تعأب ؟ أيدخل ا١بن ا١بنة عند ضمرة بن حبيب

 چ ھ  ھ  ھ    ھ  ے
قاؿ ا١بمهور فدؿ على تأٌب ، للجنيات كاإلنس لئلنسيات (ِ)

 .الطمث من ا١بن ألف طمث ا٢بور العْب إ٭با يكوف ُب ا١بنة
بن أٞبد حدثنا عبد اهلل بن عمراف حدثنا معاكية  إسحاؽالوجو الرابع قاؿ أبو الشيخ حدثنا 

حدثنا عبد الواحد بن عبيد عن الضحاؾ عن ابن عباس قاؿ ا٣بلق أربعة فخلق ُب ا١بنة  

                                                           

 ْٕ - ْٔ اآليةالرٞبن: سورة ( ُ)
 ُّ اآليةا١بن: سورة ( ِ)
 ُ اآليةا١بن: سورة ( ّ)
   ٖ - ٕ اآليةالبينة: سورة ( ُ)
 ٔٓ اآليةالرٞبن: سورة ( ِ)
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كلهم كخلق ُب النار كلهم كخلقاف ُب ا١بنة كالنار فأما الذم ُب ا١بنة كلهم فا٤ببلئكة كأما 
ة كالنار فاإلنس كا١بن ٥بم الثواب كعليهم الذم ُب النار كلهم فالشياطْب كأما الذين ُب ا١بن

 .العقاب
ذلك كإف ٓب يوجبو كذلك أف اهلل تعأب قد أكعد من كفر  موجو ا٣بامس إف العقل يقو ال

منهم كعصى النار فكي  ال يدخل من أطاع منهم ا١بنة كىو سبحانو كتعأب ا٢بكم العدؿ 
 .ا٢بليم الكرًن
قد كقع ُب  ) قاؿ الشبلي ا١بنة ىل يركف اهلل تعأب أـ الُب أف مؤمنيهم إذا دخلوا كأما الكبلـ 

كبلـ ابن عبد السبلـ ُب القواعد الصغرل ما يدؿ على أف مؤمِب ا١بن إذا دخلوا ا١بنة ال 
يركف اهلل تعأب كأف الرؤية ٨بصوصة ٗبؤمِب البشر فإنو صرح بأف ا٤ببلئكة ال يركف اهلل تعأب ُب 

نبيْب كا٤برسلْب ا١بنة كمقتضى ىذا أف ا١بن ال يركنو فإنو صرح قاؿ كقد أحسن اهلل تعأب إٔب ال
كأفاضل ا٤بؤمنْب با٤بعارؼ كاألحواؿ كالطاعات كاإلذعاف كنعيم ا١بناف كرضا الرٞبن كالنظر إٔب 
الدياف مع ٠باع تسليمو ككبلمو كتبشّبه بتأيد الرضواف كٓب يثبت للمبلئكة مثل ذلك كال شك 

 تعأب أف أجساد ا٤ببلئكة أفضل من أجساد البشر كأما أركاحهم فإف كانت أعرؼ باهلل
كإف استوت األركاح ُب ذلك فقد ، كأكمل أحواال بأحواؿ البشر فهم أفضل من البشر

من نور كأجساد البشر من ٢بم كدـ كفضل  أجسادىمفضلت ا٤ببلئكة البشر باألجساد فإف 
البشر ا٤ببلئكة ٗبا ذكرناه من نعيم ا١بناف كقرب الدياف كرضاه كتسليمو كتقريبو كالنظر إٔب 

 كإف فضلهم البشر ُب ا٤بعارؼ كاألحواؿ كالطاعات كانوا بذلك أفضل منهم كٗبا كجهو الكرًن
ذكرناه ٩با كعدكا بو ُب ا١بناف كال شك أف للبشر طاعات ٓب يثبت مثلها للمبلئكة كا١بهاد 
كالصر ك٦باىدة ا٥بول كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كتبليغ الرساالت كالصر على 

 زايا كمشاؽ العبادات ألجل اهلل تعأب كقد ثبت أهنمالببليا كاحملن كالر 
كٓب يثبت مثل ىذا للمبلئكة ، يركف رُّم كيسلم عليهم كيبشرىم بإحبلؿ رضوانو عليهم أبدا

فرب عمل يسّب ، عليهم الصبلة كالسبلـ كإف كاف ا٤ببلئكة يسبحوف الليل كالنهار ال يفَبكف
 (ُ) ((م كاهلل أعلمأفضل من تسبيح كثّب ككم من نائم أفضل من قائ

                                                           

 ُب ا٤برجاف كاـآ ،الدين تقي ابن الدين اهلل، بدر عبد ا٢بنفي، أبو الدمشقي الشبلي اهلل عبد بن الشبلي: ٧بمد ( ُ)
 .ٖٗ-ِٗالقاىرة، ص – مصر - القرآف مكتبة: ا١بمل، ، الناشر ٧بمد إبراىيم: ٙبقيق ،ا١باف أحكاـ
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كاإلماـ ا٢بداد صرح بإف كفار ا١بن يعذبوف كأما ا٤بؤمنوف منهم فلو رأياف فيهم كالظاىر أف 
القوؿ الثاين كىو إثبات دخو٥بم ا١بنة ىو ناسخ للقوؿ األكؿ بعدـ دخلوىم كإليك ىذه 

النار منهم كأما أحواؿ ا١بن ُب الدار اآلخرة فدخوؿ أىل )) :األقواؿ قاؿ اإلماـ ا٢بداد 
كأما احملسنوف منهم فلم يرد ُب القرآف . منصوص عليو ُب القرآف كىم اَّرموف منهم، النار

على ما يدؿ على ذلك  –عليو الصبلة كالسبلـ –أهنم يدخلوف ا١بنة كٓب نق  من حديثو 
 (ُ) ((دخو٥بم ا١بنة ُب، حٌب يوجد دليل صحيح، ىو األحوط: فنرل التوق  فيو

 ؟كُب الرؤية إذا دخلوا ا١بنة؟ ىل ٥بم حظ من ا٤بعرفة ا٣باصة: ا١بنعن مؤمِب ئل كس
ذكر -رٞبو اهلل تعأب -اعلم أف الشيخ العارؼ عبدالوىاب الشعراين ا٤بصرم )) :فأجاب 
كعقد ، كأهنم سألوه عن مسائل منها، منهم حظا ُب ا٤بعرفة ا٣باصة( أعِب ا٤بؤمنْب) أف للجن

 .كقد كقفت على ىذا الكتاب لو( الراف عن كجو أسئلة ا١بافكش  ) :١بواُّم كتابا ٠باه
ىل يدخلوف ا١بنة أـ : كأما الرؤية هلل تعأب ُب ا١بنة فاعلم أنو قد كقع خبلؼ ُب مؤمِب ا١بن

  االحتجاجككقع . كأحسب أنو ٓب يوجد دليل صحيح خاص ُّم ُب دخوؿ مؤمنيهم ا١بنة؟ ال
كالذم يظهر ٕب ػ كالعلم عند اهلل عز كجل ػ أف . بعمومات ٓب يسلمها القائل بعدـ الدخوؿ

 :كقاؿ اإلماـ ا٢بداد (ُ) ((ركف الرب فيها إف شاء اهلل تعأبا٤بؤمنْب منهم يدخلوف ا١بنة كي
كقد استدؿ ، كال على اإلنساف إال أف يؤمن ُّا ٦بملة  كال يفصل، أمور اآلخرة كلها ٧بتملة))

 چھ  ےہ  ھ  ھ  ھ      چ: بعضهم بقولو تعأب
، ف ا١بن مؤمنوىم يدخلوف ا١بنةأ (ِ)
كٓب يرد ، إهنم ال يركف اهلل تعأب: ك٤با كانوا خلقوا من النار الٍب خلق منها إبليس قاؿ العلماء

قلت كا٣ببلصة من ىذا الكبلـ أف  (ّ) ((ذلك ُب صريح األخبار كصحيح األحاديث الواردة
ا١بن ُب ا١بنة ينعموف كاألدلة صرحت بذلك كأما الرؤية  كفار ا١بن ُب النار يعذبوف كمؤمِب

 .للنساء كا١بن فالنصوص ٓب تصرح بالنفي كال باإلثبات فالتفويض اسلم ٥بم كاهلل أعلم
 
 

                                                           

 .ّٕٗ/ ُا٢بداد: مكاتبات اإلماـ ا٢بداد،  ( ُ)
 .َُُا٢بداد: النفائس العلوية، ص ( ُ)
 ٔٓالرٞبن: اآلية  سورة (ِ)
 .ُٖٓ/ِا٢بساكم تثبيت الفؤاد،  ( ّ)
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 الخاتمة والنتائج
كأرجو أف أكوف قد كفقت ُب اختيار ، كُب ختاـ ىذا البحث أٞبد اهلل تعأب أف كفقِب إلٛبامو

فإف كاف صوابا فمن اهلل كإف كاف خطأ فمن نفسي ، الوجو ا٤بطلوبىذا البحث كأدائو على 
 :كأقوؿ كما قاؿ القائل، كمن اطلع على خطأ فيو أك عيب فليصلحو، كالشيطاف

 كقابل ما فيها من السهو بالعفو  ***جزل اهلل خّبان من تأمل صنعٍب 
 ر اهلل من سهومبفطنتو أسػػػػػتغفلح ما أخػػػػػطأت فيو بفضلو ***  كأص            

 :كىذه بعض النتائج الٍب توصلت إليها من خبلؿ ىذا البحث على النحو اآلٌب   
  كلو بعض شافعي ا٤بذىب الفقهي ، سِب أشعرم ا٤بذىب االعتقادمف اإلماـ ا٢بداد أ -

ىل السنة كا١بماعة كيتبناه كيدافع عنو شأنو شأف علماء السنة أٰبمل منهج ، االختيارات
 .منهجهم كاضح كبْب ال غبار عليو كعقيدتو ا١بامعة شاىدة على ذلككا١بماعة 

 ترجع إٔب شرح معُب، يرل اإلماـ ا٢بداد أف علم التوحيد كٝبيع العلـو الدينية ككسائلها -
 .األصلف كمنها تنطلق سائر العلـو فهي اىذه الكلمة الشريفة كىي الشهادت

 أنواعوباهلل بكافة  اإلشراؾىم قضية ُب التوحيد كىي عدـ أا٢بداد على اإلماـ شدد -
 .ال لغّبه كُّا تكوف النجاة( هلل) ف العبادة ا٣بالصة ىي الٍب تكوفأالظاىرة كا٣بفية ك 

ف مذىبو ُب الصفات مذىب السل  كىو السكوت كعدـ التأكيل أصرح اإلماـ ا٢بداد ُب  -
 :السل  كما قاؿكأف ىذا ا٤بذىب فيو السبلمة كىو ٧بل إٝباع 

اًديًث الصٍّفىاًت كىآًيهىا  عىلىى مىٍذىىًب األىٍسبلىًؼ حىٍيثي السَّبلىمةً  -كىكيٍن ُب أىحى
ُ 

كما ذاؾ إال ألف الدنيا دار ،  الكبلـ على القضاء كالقدرُبالعناف أطلق اإلماـ ا٢بداد  -
لة أف دالكُب ىذا ، عَبض ىلك٪با كمن افمن رضي بقضاء اهلل ، اختبار كمصائب ك٧بن

كيرشدىم إٔب ، اإلماـ ا٢بداد يعيش مع كاقعو كٰبدث الناس ٗبا ىم كاقعوف فيو من احملذكرات
 .الرضا كعدـ االعَباض

 
 
 

                                                           

، ، ص  ُ  . َُُا٢بداد، ديواف الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
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الطرح كعدـ اَّاملة ُب قضايا العقيدة كالتوحيد كتبِب ٛبيزت شخصية اإلماـ ا٢بداد بقوة  -
 .اهلل لومة الئمالرد كقوؿ ا٢بق لكل ضاؿ كمبتدع مهما كاف فبل تأخذه ُب 

يعرضها ا٢بداد حينما يعرض موضوعات العقيدة اإلماـ ف أمن اىم ما توصل إليو الباحث  -
بأقواؿ السل  لث ثيي ٍب ، النبويةبالسنة يثِب ٍب ، قرآينبالنص الأكالن فيستشهد  إٲباين راؽً ٗبنهج 

 .كل شيءكيرل أف فيها الغنية كالكفاية عن  ، كىذه أركاف الدين، من الصحابة كالتابعْب
توصل الباحث إٔب أف مظهر آؿ البيت ا٢بقيقي إ٭با ىو مظهر علم كأخبلؽ كتطبيق  -

٫بن على ) كما قاؿكأف شخصية اإلماـ ا٢بداد خّب من مثلت ىذا ا٤بظهر  ، للشرع كقوؿ ا٢بق
مظهر علم ال مظهر رؤية القدـ النبوم كسّبة سلفنا السابقْب ما استطعنا كمظهرنا إ٭با ىو 

كأما طريقتنا فبل ٰبتاج ) فقاؿكما صرح اإلماـ ا٢بداد أف طريقتو ىي الكتاب كالسنة ( شيءو 
كاالقتداء بالسل  الصاّب ال ، ُب الكتاب كالسنة: من حيث اإلٝباؿ إٔب الشرح كإ٭با ىي

 ( غّب
ا٢بداد كأنو ٗبثابة أف آؿ البيت ُب حضرموت كالذين أٝبعوا على حجية اإلماـ يرل الباحث -

كما أف مواقفو كاضحة من غبار عليو ُب مسائل العقيدة   أف منهجو كاضح ال، ا٤برجع ٥بم
كأنو خّب من تكلم بكبلـ منص  عن قضايا ، الصحابة كآؿ البيت ال إفراط كال تفريط

كقد أنص  لكل من ىو ، ا٣ببلؼ بْب الصحابة كبْب اإلماـ علي رضي اهلل تعأب عن ا١بميع
كُّذا تعرؼ أهنم ، كبْب الَبتيب اَّمع عليو ُب الصحابة كآؿ البيت، يب كترضى عنوصحا

ىذا البحث على طريق السنة كا١بماعة كأهنم أىلها فمن أراد أف يصنفهم بأم مسمى فليقرأ 
 .مصنفات ىذا اإلماـ كتكفيو النصائحأك أم مصن  من 

 .تظهر فائدهتاخدمة علمية حٌب يوصي الباحث بأف ٙبقق مؤلفات اإلماـ ا٢بداد كٚبدـ  -
 .يوصي الباحث بدارسة القضاء كالقدر عند اإلماـ ا٢بداد كرسالة علمية فهي مفيدة كقيمة -
كعرض منهجها عرض أكادٲبي فالَباث  لبإبراز شخصيات حضرمية أخر يوصي الباحث  -

 .أفكارىم كإبرازمؤلفاهتم لعلماء الذين ٓب يعطوا حقهم ُب خدمة با ءا٢بضرمي ملي
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 فهرس المصادر والمراجع
 بن اهلل عبد: ٙبقيق الشريعة، ،اآلجرم اهلل عبد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بكر اآلجرم: أبو .ُ

 ىػ َُِْ، ِالسعودية، ط/  الرياض - الوطن دار: الناشرالدميجي،  سليماف بن عمر
 .ـ ُٗٗٗ -
 كاختبلؼ اإلسبلميْب ا٢بسن، مقاالت أبو األشعرم إ٠باعيل بن علي األشعرم: اإلماـ .ِ

 .ّبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء دار: ، الناشر ريَب ىلموت: ا٤بصلْب، ٙبقيق
: ٙبقيق الديانة، أصوؿ عن األشعرم، اإلبانة إ٠باعيل بن علي ا٢بسن األشعرم: أبو .ّ

 .ىػُّٕٗ، ُالقاىرة، ط – األنصار دار: الناشر ٧بمود، حسْب فوقية
 أصوؿ ُب اإلحكاـ، اآلمدم الثعليب علي أيب بن علي الدين سيد ا٢بسن اآلمدم: أبو .ْ

 -دمشق -اإلسبلمي، بّبكت ا٤بكتب: عفيفي، ، الناشر الرزاؽ عبد: األحكاـ ،ٙبقيق
 .لبناف

أسد الغابة، ، األثّب ابن الدين عز، ٧بمد الكـر أيب بن علي ا٢بسن ابن األثّب: أبو .ٓ
 ـ.ُٖٗٗ - ىػَُْٗ: النشر بّبكت، عاـ – الفكر دار: الناشر

 األصوؿ األثّب، جامع ابن ٧بمد بن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات أبو الدين ابن األثّب: ٦بد .ٔ
 دار مكتبة ا٢بلواين مكتبة ، الناشراألرنؤكط القادر عبد: ٙبقيق الرسوؿ، أحاديث ُب

 .ُالبياف، ط
 غريب ُب األثّب، النهاية ابن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات أبو الدين ابن األثّب: ٦بد .ٕ

 - العلمية ا٤بكتبة: الطناحي، ، الناشر ٧بمود - الزاكل طاىر: كاألثر، ٙبقيق ا٢بديث
 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗبّبكت، 

 ابن الصبلح، مقدمة بابن ا٤بعركؼ الدين الرٞبن تقي عبد بن ابن الصبلح: عثماف .ٖ
 – ا٤بعاصر الفكر سوريا، دار -الفكر دار: عَب، الناشر الدين نور: ٙبقيق الصبلح،
 . ـُٖٔٗ - ىػَُْٔبّبكت، 

 األكلياء حلية، األصبهاين إسحاؽ بن أٞبد بن اهلل عبد بن أٞبد نعيم أبو: األصبهاين .ٗ
 ـ.ُْٕٗ - ىػُّْٗمصر،  ٧بافظة ٔبوار - السعادة: األصفياء، الناشر كطبقات
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 أىل عقيدة كشرح احملجة بياف ُب ا٢بجة ،األصبهاين ٧بمد بن األصبهاين: إ٠باعيل .َُ
، ِالرياض، ط/  السعودية - الراية دار: ا٤بدخلي، ، الناشر ربيع بن ٧بمد: ٙبقيق السنة،
 .ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ

: ٙبقيق العظمة، ،األصبهاين الشيخ بأيب ا٤بعركؼ اهلل عبد ٧بمد األصبهاين: أبو .ُُ
 .ىػَُْٖ، ُالرياض، ط – العاصمة دار: ا٤بباركفورم ، الناشر ٧بمد بن اهلل رضاء
 ُب ا٤بفردات ،األصبهاين بالراغب ا٤بعركؼ ٧بمد بن ا٢بسْب قاسمال األصبهاين: أبو .ُِ

 - الشامية القلم، الدار دار: الداكدم، الناشر عدناف صفواف ٙبقيق القرآف، غريب
 .ىػ ُُِْ - ُبّبكت، ط دمشق

الرافضة،  على كالرد اإلمامة األصبهاين، كتاب اهلل عبد بن أٞبد نعيم األصبهاين: أبو .ُّ
، ُا٤بنورة، ط كا٢بكم، ا٤بدينة العلـو مكتبة: ، الناشر، ناصر بن ٧بمد بن علي ٙبقيق 
 .ـ ُٕٖٗ - ىػ َُْٕ

 رضا علي: ا١بنة، ٙبقيق صفة، األصبهاين بن اهلل عبد بن أٞبد نعيم األصبهاين: أبو .ُْ
 .سوريا/  دمشق - للَباث ا٤بأموف دار: اهلل، ، الناشر عبد
بّبكت ، الندكة ا١بديدةدار  الناشر ،ايوب: حسن ايوب، تبسيط العقائد اإلسبلمية .ُٓ

 ـ.ُّٖٗ - قَُّْ ، ٓط ،لبناف
 ٛبهيد ،ا٤بالكي الباقبلين بكر أبو القاضي، ٧بمد بن الطيب بن الباقبلين: ٧بمد .ُٔ

 الكتب مؤسسة: حيدر، ، الناشر الدين عماد: ٙبقيق الدالئل، تلخيص ُب األكائل
 .ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ، ُلبناف، ط – الثقافية

ر، ٙبقيق ٧بمد زىّب بن ناص ،البخارم، صحيح البخارم إ٠باعيل٧بمد بن البخارم:  .ُٕ
 .ىػُِِْ، ُ، دار طوؽ النجاة، ط

: عمر بن عبداهلل با٨برمة ، الوارد القدسي ُب تفسّب آية الكرسي، ٙبقيق خليل با٨برمة .ُٖ
-ىػ َُّْ، ُإ٠باعيل إلياس، الناشر ترًن للدراسات كالنشر، حضرموت اليمن ، ط

   ـ.ََِٗ



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

470 

 ُب اهلل رٞبو مالك اإلماـ عن ا٤بشهور البدر، األثر احملسن عبد بن الرزاؽ البدر: عبد .ُٗ
، ُط، اإلسبلمية ا١بامعة: ٙبليلية، ا٤بدينة ا٤بنورة، الناشر دراسة االستواء صفة
 .ـَََِ/ىػُِْ
علم الراؾ: عبدالرٞبن بن ناصر الراؾ، شرح العقيدة الطحاكية، دار ا٤بودة للنشر كال .َِ

 .ـَُُِىػ ُِّْ، ّا٤بنصورة، ط
 باسم ا٤بنشور البزار ، مسند خبلد بن ا٣بالق عبد بن عمرك بن أٞبد بكر البزار: أبو .ُِ

 العلـو مكتبة ا٤بنورة، الناشر ، ا٤بدينة، اهلل كأخركف زين الرٞبن ٧بفوظ الزخار، ٙبقيق البحر
 . ُط، كا٢بكم

 مصطفى: ٙبقيق تاريخ بغداد، ،البغدادم ا٣بطيب علي بن أٞبد البغدادم: ابوبكر .ِِ
 .ىػ ُُْٕ، ُبّبكت، ط – العلمية الكتب دار: القادر، ، الناشر عبد
 أشرؼ إٔب السالك البغدادم، إرشاد عسكر بن ٧بمد بن الرٞبن البغدادم: عبد .ِّ

 ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: مالك، الناشر اإلماـ فقو ُب ا٤بسالك
 .ّكأكالده، مصر، ط

 عبد أبو: ، ٙبقيقالفقيو كا٤بتفقو البغدادم، ا٣بطيب علي بن أٞبد بكر أبوالبغدادم:  .ِْ
، ِالسعودية، ط – ا١بوزم ابن دار: يوس  الغرازم، ، الناشر بن عادؿ الرٞبن
 ق.ُُِْ

 علم ُب البغدادم، الكفاية ا٣بطيب ثابت بن علي بن أٞبد بكر البغدادم: أبو .ِٓ
 - العلمية ا٤بكتبة: ا٤بدين، ، الناشر ٞبدم إبراىيم، السورقي عبداهلل أبو: الركاية، ٙبقيق

 .بدكف ا٤بنورة، ط ا٤بدينة
الدنيا،  أيب بابن ا٤بعركؼ القرشي األموم البغدادم اهلل عبد بكر : أبوالبغدادم  .ِٔ

 – الوطن دار: سلماف، الناشر آؿ سحسن مشهور بالعمل،  ٙبقيق كالتوثق الوجل
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، ُالرياض، ط

 با٤بعركؼ األمر ،الدنيا أيب بابن ا٤بعركؼ ٧بمد بن اهلل عبد بكر ابن أيب الدنيا: أبو .ِٕ
األثرية،  الغرباء مكتبة: الشبلحي، الناشر عايض بن صبلح: ٙبقيق ا٤بنكر، عن كالنهي

 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، ُالسعودية، ط
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الشافعي، شرح  البغوم الفراء بن ٧بمد بن مسعود بن ا٢بسْب ٧بمد البغوم: أبو .ِٖ
دمشق،  - اإلسبلمي الناشر ا٤بكتب: الشاكيش، ٧بمد-األرنؤكط شعيب: ٙبقيق السنة،

 .ـُّٖٗ - ىػَُّْ، ِبّبكت، ط
 معآب، الشافعي البغوم الفراء بن ٧بمد بن مسعود بن ا٢بسْب ٧بمد البغوم: أبو .ِٗ

 إحياء دار: ا٤بهدم، الناشر الرزاؽ عبد البغوم، ٙبقيق تفسّب القرآف تفسّب ُب التنزيل
 ىػ. َُِْ، ُبّبكت ط– العريب الَباث

اإلبانة الكرل البن  ،ٞبداف بن ٧بمد بن ٧بمد بن اهلل عبيد اهلل عبد ابن بطو: أبو .َّ
، ُطكالتوزيع، للنشر الراية دار: الرياض، الناشر معطي كأخركف، رضا: ٙبقيق بطو،
 .ىػ ُُْٖ

تفسّب مقاتل بن  ،البلخي األزدم بشّب بن سليماف بن مقاتل ا٢بسن : أبوالبلخي .ُّ
 - ُبّبكت، ط – الَباث إحياء دار: شحاتو، الناشر ٧بمود اهلل عبد: ٙبقيق سليماف،
 .ىػ ُِّْ

فتاكل ، ا٥بندية الفتاكل البلخي الدين نظاـ برئاسة علماء ١بنة: ا٤بؤل  :البلخي .ِّ
 .ىػَُُّ، ِالفكر، ط دار: ، الناشرقاضيخاف )مطبوعة ُّامش الفتاكل ا٥بندية(: 

 إٔب سبيل كا٥بداية االعتقاد ،البيهقي بكر ا٣براساين، أبو ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد .ّّ
: الكاتب، ، الناشر عصاـ أٞبد: ٙبقيق ا٢بديث، كأصحاب السل  مذىب على الرشاد
 ىػ.َُُْ، ُبّبكت، ط – ا١بديدة اآلفاؽ دار
 اهلل عبد ٙبقيقكالصفات،  البيهقي، األ٠باء بكر أبو بن ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد .ّْ
 - ىػ ُُّْ، ُالسعودية، ط - السوادم، جدة مكتبة: ا٢باشدم، الناشر ٧بمد بن

 .ـ ُّٗٗ
 عبد العلي عبد ٙبقيق اإلٲباف، شعب ،البيهقي بكر أبو، ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد .ّٓ

 - ىػ ُِّْ، ُبالرياض، ط كالتوزيع للنشر الرشد مكتبة: حامد، ، الناشر ا٢بميد
 .ـ ََِّ
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 ٧بمد: كالقدر ،ٙبقيق القضاء، البيهقي بكر أبو، علي بن ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد .ّٔ
 - ىػُُِْ، ُالسعودية، ط/  الرياض - العبيكاف مكتبة: الناشر عامر، آؿ اهلل عبد بن

 . ـَََِ
 أحواؿ كمعرفة النبوة البيهقي، دالئل موسى بن علي بن ا٢بسْب بن البيهقي: أٞبد .ّٕ

 ىػ. َُْٓ، ُط، العلمية الكتب دار: الناشر الشريعة، بّبكت، صاحب
: ٙبقيق ا٤بصابيح، مشكاة ،التريزم العمرم ا٣بطيب اهلل عبد بن التريزم:  ٧بمد .ّٖ

 .ـُٖٓٗ، ّبّبكت، ط – اإلسبلمي ا٤بكتب: األلباين، الناشر الدين ناصر ٧بمد
 شاكر ٧بمد أٞبد: ٙبقيق الَبمذم،  سنن ،الَبمذم عيسى بن الَبمذم: ٧بمد .ّٗ

 ىػُّٓٗ، ِمصر، ط – ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: كأخركف،    الناشر
 ـ.ُٕٓٗ -

 نوادر ،الَبمذم اهلل، ا٢بكيم عبد بشر، أبو بن ا٢بسن بن علي بن الَبمذم:  ٧بمد .َْ
: عمّبة، ، الناشر الرٞبن عبد: ٙبقيق كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ أحاديث ُب األصوؿ
 .بّبكت – ا١بيل دار
ىي ُب موقع للز٨بشرم الكشاؼ تفسّب سعد الدين التفتازاين على حاشية : التفتازاين .ُْ

 ٨ّٕٓبطوطات جامعة ال يبزؾ األ٤بانية ٖبط فارسي ٝبيل جدا ككاضح، كىي 
 .صفحات

 فواد ٧بمد: ٙبقيق القرآف، ٦باز ،البصرم التيمي ا٤بثُب بن معمر عبيدة التيمي: أبو .ِْ
 .ىػ ُُّٖالقاىرة، ط بدكف:  – ا٣با٪بي مكتبة: سزگْب، الناشر

القرآف،  تفسّب عن كالبياف الثعليب، الكش  إبراىيم بن ٧بمد بن الثعليب: أٞبد .ّْ
لبناف،  – العريب، بّبكت الَباث إحياء دار: عاشور، الناشر بن ٧بمد أيب اإلماـ: ٙبقيق
 .ـ ََِِ - ، ىػُِِْ ُط
 –رٱبها، دار ا٤بنهاج، القاىرة ا١بامي: ٧بمد أماف علي ا١بامي، العقيدة اإلسبلمية كتا .ْْ

 .ـََِْىػ ُِْٓمصر، 
 ، ا١ببار عبد الرٞبن لوكيع، ٙبقيق عبد ا١براح، الزىد بن ككيع سفياف ا١براح ، أبوابن  .ْٓ

 .ـ ُْٖٗ - ىػ َُْْ، ُا٤بنورة، ط الدار، ا٤بدينة مكتبة: الناشر
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 كصحاح اللغة تاج الصحاح ،الفارايب ا١بوىرم ٞباد بن إ٠باعيل نصر ا١بوىرم: أبو .ْٔ
 ْبّبكت، ط – للمبليْب العلم دار: عطار، الناشر الغفور عبد أٞبد: ٙبقيق العربية،
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ

 ُب الرىاف، ا٢برمْب بإماـ ا٤بعإب، ا٤بلقب ا١بويِب، أبو اهلل عبد بن ا٤بلك ا١بويِب: عبد .ْٕ
لبناف،  – بّبكت العلمية الكتب دار: عويضة، ، الناشر بن صبلح: الفقو، ٙبقيق أصوؿ
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ، ُط
 ٨بتصر ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن ٧بمد: األصل مؤل : ١بوزية ا .ْٖ

 الدين، ابن مشس البعلي ٧بمد بن ٧بمد: اختصره كا٤بعطلة، ا١بهمية على ا٤برسلة الصواعق
 ىػُِِْ، ُمصر، ط – ا٢بديث، القاىرة دار: إبراىيم، ، الناشر سيد: ٙبقيق، ا٤بوصلي

 .ـََُِ -

 رب عن ا٤بوقعْب إعبلـ ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن : ٧بمدا١بوزية  .ْٗ
يّبكت،  – العلمية الكتب دار: إبراىيم، ، الناشر السبلـ عبد ٧بمد: ٙبقيق العا٤بْب،
 .ـُُٗٗ - ىػُُُْ، ُط
 منازؿ بْب السالكْب مدارج ،ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن : ٧بمدا١بوزية .َٓ

 الكتاب دار: الناشر البغدادم، باهلل ا٤بعتصم ٧بمد: ٙبقيق نستعْب، كإياؾ نعبد إياؾ
 .ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ، ّبّبكت، ط – العريب
 مسائل ُب العليل شفاء، ا١بوزية قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن : ٧بمدا١بوزية  .ُٓ

 .ـُٖٕٗ/ىػُّٖٗا٤بعرفة، بّبكت، لبناف، دار: كالتعليل، الناشر كا٢بكمة كالقدر القضاء
 ٙبقيق الذمة، أىل ا١بوزية، أحكاـ قيم ابن الدين مشس بكر أيب بن : ٧بمدا١بوزية   .ِٓ

الدماـ،  – للنشر رمادم: العاركرم ، الناشر توفيق بن شاكر - البكرم أٞبد بن يوس 
 . ـُٕٗٗ – ىػُُْٖ، ُط
 الصفوة، صفة ،ا١بوزم ٧بمد بن علي بن الرٞبن عبد الفرج أبو الدين : ٝباؿةا١بوزي .ّٓ

 .ـَََِ/ىػُُِْ،ا٢بديث، القاىرة، مصر علي،  الناشر: دار بن أٞبد: ٙبقيق
 الفكر دار: إبليس، الناشر ا١بوزم، تلبيس الرٞبن عبد الفرج أبو الدين : ٝباؿةا١بوزي .ْٓ

 .ـََُِ/ ىػُُِْ، ُكالنشر، بّبكت، لبناف، ط للطباعة



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

474 

 ٝباعة ، ٙبقيق، التعريفاتا١برجاين الشري  الزين علي بن ٧بمد بن ا١برجاين: علي .ٓٓ
 ىػَُّْ، ُلبناف، ط– بّبكت العلمية الكتب دار: الناشر، الناشر بإشراؼ العلماء من
 ـ.ُّٖٗ-
للشجرم  ا٣بميسية األمإب ا١برجاين، ترتيب ا٢بسْب بن( باهلل ا٤برشد) ا١برجاين: ٰبٓب .ٔٓ

، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: إ٠باعيل، ، الناشر حسن ٧بمد: ،ٙبقيق
 .ـ ََُِ - ىػ ُِِْ

 عن الباحث بغية ،البغدادم التميمي داىر بن ٧بمد بن ا٢بارث ٧بمد ا٢بارث:  أبو .ٕٓ
 كالسّبة السنة خدمة مركز: الباكرم، الناشر أٞبد حسْب:، ٙبقيق ا٢بارث، مسند زكائد
 .ـُِٗٗ – ىػ ُُّْ، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - النبوية

أٞبد بن زين بن علوم ا٢ببشي، ا٤بسلك السوم ُب ٝبع فوائد مهمة من ا٢ببشي:  .ٖٓ
-ىػ ُِْٓ، ُباعة كالنشر، طدار مقاـ اإلماـ أٞبد بن زين للط الناشر ا٤بشرع الركم،

  . ـ ََِْ
ا٢ببشي: علي بن ٧بمد ا٢ببشي، ديواف ا١بوىر ا٤بكنوف كالسر ا٤بصوف، دار ا٢باكم  .ٗٓ

 . ىػُّّْ، ْبّبكت، طكالنشر، لبناف، للطباعة 
،ٙبقيق  ٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف، ، تقريب صحيح ابن حبافابن حباف:  .َٔ

 .ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُالناشر: مؤسسة الرسالة، بّبكت، ط شعيب األرنؤكط
ا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، مكاتبات اإلماـ ا٢بداد ا٤بسماة جامع ا٤بكاتبات  .ُٔ

د ا٤بشتملة على ا٢بكم كالفوائد كا٤بنافع كا٤براشد، دار ا٢باكم كالوصايا كالكلمات كالقصائ
 .ـَُِْ -ىػ ُّْٓ، ُالنشر لبناف، طللطباعة ك 

، دار  .ِٔ ا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، ديواف الدر ا٤بنظـو لذكم العقوؿ كالفهـو
 .ـََُِ -ىػ ُُِْ، َِبًن حضرموت، طا٢باكم ب

ا٢باكم  دار: الناشر.د، النصائح الدينية، ا٢بدا ٧بمد بن علوم بن ا٢بداد، عبداهلل .ّٔ
 .ـُِٗٗىػ ُُّْ، ُالتوزيع ط  كالنشر ك  للطباعة

عبداهلل بن علوم ا٢بداد، رسالة ا٤بعاكف كا٤بظاىرة كا٤بؤازرة للراغبْب من ا٤بؤمنْب ا٢بداد:  .ْٔ
 .ىػُُّْ، ِط، ُب سلوؾ طريق اآلخرة، دار ا٢باكم
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العلوية ُب ا٤بسائل الصوفية، الناشر دار  عبداهلل بن علوم ا٢بداد، النفائسا٢بداد:  .ٓٔ
 .ىػُُْْ، سنة ُلنشر كالتوزيع، طا٢باكم للطباعة  كا

ا٢بكمية، دار ا٢باكم   كاألصوؿعبداهلل بن علوم ا٢بداد، الفصوؿ العلمية ا٢بداد:  .ٔٔ
 .ىػ ُُّْ، ُللطباعة كالنشر، ط

اكم للنشر دار ا٢ب ا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، الدعوة التامة كالتذكرة العامة، .ٕٔ
 .ىػُُِْ، ْكالتوزيع، ط

اكم السائل ٔبواب ا٤بسائل، الناشر دار ا٢ب إٙباؼعبداهلل بن علوم ا٢بداد، ا٢بداد:  .ٖٔ
 .ىػُُْْ، ُللطباعة كالنشر، ط

اكم للطباعة كالنشر، ا٢بداد: عبداهلل بن علوم ا٢بداد، كتاب ا٢بكم، الناشر دار ا٢ب .ٗٔ
 .ىػُُّْ، ُط
ٗبا ٲبر باإلنساف كينقضي لو من  اإلدكارعبداهلل بن علوم ا٢بداد، سبيل ا٢بداد:  .َٕ

 .ُ، دار ا٢باكم للطباعة كالنشر، طأعمار
أٞبد بن عبدالكرًن الشجار ا٢بساكم، ٙبرير أٞبد بن ا٢بسن بن عبداهلل ا٢بساكم:  .ُٕ

 .ُا٢بداد، تثبيت الفؤاد بذكر ٦بالس عبداهلل ا٢بداد، دار ا٢باكم، ط
 ا٢بسيِب. ا٤بكي ا٢بداد حسن بن الفؤاد بَبٝبة اإلماـ ا٢بداد، علوما٢بداد: بشرل  .ِٕ

، مع  ا٤بقتطفة من حياة اإلماـ ا٢بدادا٢بداد: حسن بن عمر ا٢بداد، ٜبرات الوداد  .ّٕ
كتاب الوصايا النافعة لئلماـ عبداهلل بن علوم ا٢بداد، دار الَباث ترًن حضرموت، 

 ـ  . َُُِىػ ُِّْ
٢بسن ا٢بداد، ا٤بواىب كا٤بنن ُب مناقب قطب الزمن ا٢بداد: علوم بن أٞبد بن ا .ْٕ

 ـ،َُُِ -ىػ ُِّْ، ُا٢بسن، الناشر مقاـ اإلماـ ا٢بداد بَبًن ا٢باكم، ط
 التيسّب، القاىرم ا٤بناكم ٍب ا٢بدادم الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين ا٢بدادم: زين .ٕٓ

 - ىػَُْٖ، ّالرياض، ط – الشافعي اإلماـ مكتبة: الناشر الصغّب ا١بامع بشرح
 .ـُٖٖٗ
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 الفتاكل،  ا٢براين، ٦بموع تيمية بن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي: ا٢براين .ٕٔ
 ا٤بصح  لطباعة فهد ا٤بلك ٦بمع: قاسم الناشر بن ٧بمد بن الرٞبن عبد: ٙبقيق

 ـ.ُٓٗٗ/ىػُُْٔ: النشر عاـ السعوديةا٤بملكة العربية  النبوية، الشري ، ا٤بدينة
 الصفدية، ،ا٢براين تيمية ابن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي: ا٢براين .ٕٕ

 .ىػَُْٔ، ِتيمية، مصر، ط ابن سآب، الناشر مكتبة رشاد ٧بمد: ٙبقيق
 التفسّب دقائق ،ا٢براين تيمية ابن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين ا٢براين: تقي .ٖٕ

 – القرآف علـو مؤسسة: ا١بليند، ، الناشر السيد ٧بمد: ٙبقيق تيمية، ابن لتفسّب ا١بامع
 .ىػَُْْ، ِدمشق، ط

: أبو .ٕٗ  ُب الفصل، القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أٞبد بن علي ٧بمد ابن حـز
 القاىرة. – ا٣با٪بي مكتبة: كالنحل، الناشر كاألىواء ا٤بلل
 سليم حسن ا٢بميدم، ٙبقيق ا٢بميدم، مسند الزبّب بن اهلل عبد بكر ا٢بميدم: أبو .َٖ

 .ـ ُٔٗٗ، ُسوريا، ط – السقا، دمشق دار: الداراين، ، الناشر أسد
 أخبلؽ مكاـر ُب النعيم ٞبيد كأخركف، نضرة بن اهلل عبد بن ابن ٞبيد، صاّب .ُٖ

 .ْكالتوزيع، جدة، ط للنشر الوسيلة دار: كسلم، الناشر عليو اهلل صلى - الكرًن الرسوؿ
 على ٞبدكيو، ا٤بستدرؾ بن اهلل عبد بن ٧بمد ا٢باكم اهلل عبد أبوا٢باكم : .ِٖ

بّبكت،  – العلمية الكتب دار: عطا، ، الناشر القادر عبد مصطفى: ٙبقيق  الصحيحْب
 .ـ َُٗٗ - قُُُْ، ُط
 صحيح شرح البارم فتح ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين : زينا٢بنبلي .ّٖ

 ا٤بدينة - األثرية الغرباء مكتبة: كاخركف، ، الناشر شعباف بن ٧بمود ٙبقيق البخارم،
 .ـ ُٔٗٗ - ىػُُْٕ، ُالنبوية، ، ط

 ا١بامع التفسّب ركائع ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين ا٢بنبلي: زين .ْٖ
 دار: ، الناشر، عوض اهلل بن طارؽ معاذ أيب: ٙبقيق ا٢بنبلي، رجب ابن اإلماـ لتفسّب
 .ـ ََُِ - ىػُِِْ، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - العاصمة
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 ُب كا٢بكم العلـو جامع ،ا٢بنبلي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين : زينا٢بنبلي .ٖٓ
باجس، ،  إبراىيم - األرناؤكط شعيب: ٙبقيق الكلم، جوامع من حديثا ٟبسْب شرح
 .ـََُِ - ىػُِِْ، ٕبّبكت، ط – الرسالة مؤسسة: الناشر

 ا٣ببلؿ، بكر أيب ركاية العقيدة ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد : أبوحنبل ابن .ٖٔ
 .ىػَُْٖ، ُدمشق، ط  – قتيبة دار: السّبكا ، الناشر الدين عز العزيز عبد: ٙبقيق
 السبلـ عبد ٧بمد ٙبقيق الزىد، ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد بن حنبل: أبوا .ٕٖ

 .ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: شاىْب،  الناشر
ٙبقيق:  ،، أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، مسند اإلماـ أٞبد بن حنبلحنبل ابن .88

 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُة الرسالة، طشعيب األرنؤكط  كآخركف، ، الناشر: مؤسس
 اهلل كصي: ٙبقيق الصحابة، فضائل ،حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد حنبل: أبو بن ا .89

 .ُّٖٗ – َُّْ، ُبّبكت، ط – الرسالة مؤسسة: عباس، الناشر ٧بمد
 الطائفة العتقاد ا٤بنشورة السنة أعبلـ ،ا٢بكمي علي بن أٞبد بن ا٢بكمي: حافظ .َٗ

 كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزارة: القاضي، الناشر حاـز: ٙبقيق، ا٤بنصورة الناجية
 .ىػُِِْ، ِالسعودية، ط العربية ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة

 شرح ا٤بختصرة ا٣بريصي، التنبيهات أٞبد بن صاّب الشيخ بن ا٣بريصي: إبراىيم .ُٗ
، ّكالتوزيع، ط للنشر الصميعي دار، مسلم كل على ا٤بعرفة ا٤بتحتمات الواجبات
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ

 كإثبات التوحيد كتاب،  ا٤بغّبة بن خزٲبة بن إسحاؽ بن ٧بمد بكر ابن خزٲبة:  أبو .ِٗ
 - الرشد مكتبة: الشهواف، الناشر إبراىيم بن العزيز كجل، ٙبقيق عبد عز الرب صفات
 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ، ٓالرياض، ط – السعودية

 با٤بعركؼ األمر ،ا٣ببلؿ يزيد بن ىاركف بن ٧بمد بن أٞبد بكر ابن خبلؿ: أبو .ّٗ
لبناف،  – العلمية، بّبكت الكتب دار: ، الناشرمراد ٰبٓب: ٙبقيق ا٤بنكر، عن كالنهي
 ـ. ََِّ - ىػ ُِْْ، ُط
 ٙبقيق كتاب السنة،  ،ا٣ببلؿ يزيد بن ىاركف بن ٧بمد بن أٞبد بكر خبلؿ: أبوابن  .ْٗ

 . ـُٖٗٗ - ىػَُُْ، ُالرياض، ط، الراية دار: الناشر الزىراين، عطية
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 ضمن مطبوع، كعلومو كعلومو، ا٢بديث اهلل، القرآف خل  أٞبد خل  اهلل: ٧بمد .ٓٗ
، ُكالنشر، ط للدراسات العربية ا٤بؤسسة: كاإلسبلمية، الناشر العربية ا٢بضارة موسوعة
 .ـُٖٔٗ

: حنيفة، الناشر أيب اإلماـ عند الدين ا٣بميس، أصوؿ الرٞبن عبد بن ا٣بميس: ٧بمد .ٔٗ
 .السعودية العربية الصميعي، ا٤بملكة دار
 على ا٤بيسر الشرح مع مطبوع) ا٣بميس الرٞبن عبد بن ٧بمد : تألي ا٣بميس .ٕٗ

 بن ثابت بن النعماف حنيفة أليب ينسب (حنيفة أليب ا٤بنسوبْب كاألكر األبسط الفقهْب
 ـ.ُٗٗٗ - ىػُُْٗ، ُط العربية اإلمارات - الفرقاف مكتبة: ماه، الناشر بن زكطي

 الدارمي الدارمي، مسند الفضل بن الرٞبن عبد بن اهلل عبد ٧بمد الدارمي: أبو .ٖٗ
كالتوزيع،  للنشر ا٤بغِب دار: الناشر الداراين، حسْب: ، ٙبقيق (الدارمي سنن) بػ ا٤بعركؼ
 .ـ َََِ - ىػ ُُِْ، ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة

 اهلل، ٙبقيق إبراىيم الدارقطِب، رؤية أٞبد بن عمر بن علي ا٢بسن أبو الدارقطِب: .ٗٗ
 ُُُْ األردف، عاـ – ا٤بنار، الزرقاء مكتبة: الرفاعي،  الناشر فخرم العلي، أٞبد ٧بمد
 .ىػ
 الطالبْب إعانة، الدمياطي شطا ٧بمد بن( كرمبالب ا٤بشهور) بكر الدمياطي: أبو .ََُ
 ُُْٖ، ُكالتوريع، ط كالنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، ا٤بعْب فتح ألفاظ حل على
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ
: العلم ،ٙبقيق كجواىر اَّالسة، ا٤بالكي الدينورم مركاف بن أٞبد بكر أبو: الدينورم .َُُ
: النشر لبناف، تاريخ – بّبكت حـز ابن دار، -سلماف،  آؿ حسن بن مشهور عبيدة أبو

 .ىػُُْٗ
 ٦بموعة: ٙبقيق النببلء، أعبلـ سّب، الذىيب ٧بمد اهلل عبد أبو الدين الذىيب: مشس .َُِ
 ىػَُْٓ، ّالرسالة، ط مؤسسة: األرناؤكط، الناشر شعيب الشيخ بإشراؼ احملققْب من
 .ـُٖٓٗ -
 الندكة دار: الكبائر، الناشر، الذىيب أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد أيب الدين الذىيب: مشس .َُّ

 .بّبكت – ا١بديدة
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 بن ٧بمد: العرش، ٙبقيق، الذىيب بن أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين الذىيب: مشس .َُْ
ا٤بنورة،  اإلسبلمية، ا٤بدينة با١بامعة العلمي البحث عمادة: التميمي، ، الناشر خليفة
 ـ.ََِّ/ىػُِْْ، ِالسعودية، ط العربية ا٤بملكة
كىبة،  مكتبة: كا٤بفسركف، الناشر التفسّب، الذىيب حسْب السيد ٧بمدالذىيب:  .َُٓ

  القاىرة، ط بدكف.
  الغيب مفاتيح، الرازم الدين بفخر ا٤بلقب الرازم عمر بن ٧بمد اهلل عبد الرازم: أبو .َُٔ

 .ىػػَُِْ، ّبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء دار: الكبّب، الناشر التفسّب
 ٨بتار الصحاح، ،الرازم ا٢بنفي بكر أيب بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين الرازم: زين .َُٕ

، ٓالنموذجية، بّبكت، ط الدار - العصرية ا٤بكتبة: الناشر ٧بمد، الشيخ يوس : ٙبقيق
 .ـُٗٗٗ/  ىػَُِْ
 بن إسحاؽ مسند ،راىويو ابن بػ ا٤بعركؼ إبراىيم بن إسحاؽ يعقوب ابن راىويو: أبو .َُٖ

، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - اإلٲباف مكتبة: الناشرالبلوشي،  الغفور عبد: ٙبقيق راىويو،
 .ـُُٗٗ –ىػ  ُُِْ
كا٤بنهج،  كالشريعة العقيدة ُب ا٤بنّب الزحيلي، التفسّب مصطفى بن الزحيلي، كىبة .َُٗ

 ىػ. ُُْٖ، ِدمشق، ط – ا٤بعاصر الفكر دار: الناشر
البحر احمليط ، الزركشي ُّادر بن اهلل عبد بن ٧بمد الدين بدر اهلل عبد الزركشي: أبو .َُُ

 .ـُْٗٗ - ىػُُْْ، ُالكتيب، ط دار ُب أصوؿ الفقو، الناشر
 دار: الدمشقي، األعبلـ، الناشر الزركلي ٧بمد بن ٧بمود بن الدين الزركلي، خّب .ُُُ

 .ـ ََِِ، ُٓللمبليْب، ط العلم
شرح زركؽ على الرسالة  ،أٞبد بن ٧بمد الرنسي الفاسي ا٤بعركؼ بزركؽزركؽ:  .ُُِ

، ُط، لبناف –بّبكت   دار الكتب العلمية ،أٞبد فريد ا٤بزيدمق: ، ٙبقيالقّبكانية
 .ىػُِْٕ -ـ ََِٔ
 على الزرقاين شرح، ا٤بالكي الزرقاين الباقي عبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو الزرقاين: .ُُّ

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُالعلمية، ط الكتب دار: احملمدية، الناشر با٤بنح اللدنية ا٤بواىب
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 عن الكشاؼ، اهلل جار أٞبد، الز٨بشرم بن عمرك بن ٧بمود القاسم الز٨بشرم: أبو .ُُْ
 ىػ. َُْٕ - ّبّبكت، ط – العريب الكتاب دار: التنزيل، الناشر غوامض حقائق
: الببلغة، ٙبقيق أساس ،أٞبد، الز٨بشرم بن عمرك بن ٧بمود القاسم الز٨بشرم: أبو .ُُٓ

 ىػ ُُْٗ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب دار: الناشر ،السود عيوف باسل ٧بمد
 .ـ ُٖٗٗ -
، تاج  ٗبرتضى الزبيدم ا٢بسيِب، ا٤بلقب الرزاؽ عبد بن ٧بمد بن الزبيدم: ٧بمد .ُُٔ

 .ا٥بداية دار: احملققْب، الناشر من ٦بموعة: القاموس ،ٙبقيق جواىر من العركس
 من كتطوره نشأتو النبوية السنة تدكين، الزىراين مطر بن ٧بمد ياسر الزىراين: أبو .ُُٕ

 كالتوزيع، الرياض، ا٤بملكة للنشر ا٥بجرة دار: التاسع، الناشر القرف هناية إٔب األكؿ القرف
 .ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ، ُالسعودية، ط العربية
زمنْب،  أيب بابن عيسى ا٤بعركؼ بن اهلل عبد بن ٧بمد اهلل عبد ابن أيب زمينْب، أبو .ُُٖ

 عبد ٧بمد بن اهلل عبد السنة ،ٙبقيق أصوؿ بتخريج ا١بنة رياض السنة، كمعو أصوؿ
 .ىػُُْٓ، ُاألثرية، ا٤بدينة النبوية، ط الغرباء مكتبة: البخارم، ، الناشر الرحيم
 الشافعية طبقات،، السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين السبكي: تاج .ُُٗ

كالتوزيع،  كالنشر للطباعة ىجر: ٧بمد الناشر الفتاح كعبد ٧بمد ٧بمود ٙبقيق الكرل،
 .ىػُُّْ، ِط
 بشرح ا٤بغيث فتح ،السخاكم الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين السخاكم: مشس .َُِ
، ُمصر، ط – السنة مكتبة: علي، ، الناشر حسْب علي: ٙبقيق للعراقي، ا٢بديث الفية

 .ـََِّ/  ىػُِْْ
 ا٤بقاصد ،السخاكم ٧بمد بن الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين السخاكم: مشس .ُُِ

عثماف، ،  ٧بمد: ٙبقيق األلسنة، على ا٤بشتهرة األحاديث من كثّب بياف ُب ا٢بسنة
 .بّبكت – العريب الكتاب دار: الناشر
 اللطيفة التحفة، السخاكم الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين السخاكم:  مشس .ُِِ
 ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت الكتب: الشريفة، الناشر ا٤بدينة تاريخ ُب

 .ـُّٗٗ/ىػُُْْ
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 ا٢بنبلي لوامع السفاريِب سآب بن أٞبد بن ٧بمد العوف الدين، أبو السفاريِب: مشس .ُِّ
: ا٤برضية، الناشر الفرقة عقد ُب ا٤بضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسواطع هيةبال األنوار
 .ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ -، ِدمشق، ط – كمكتبتها ا٣بافقْب مؤسسة
 غذاء، ا٢بنبلي السفاريِب بن ٧بمد العوف أبوالدين،  عن أيب ىريرة: مشس السفاريِب .ُِْ

/  ىػ ُُْْ، ِمصر، ط – قرطبة مؤسسة: اآلداب الناشر منظومة شرح ُب األلباب
 .ـُّٗٗ
السكندرم: اٞبد بن ٧بمد بن عطا اهلل السكندرم، مفتاح الفبلح كمصباح األركاح  .ُِٓ

 .لبناف –ُب ذكر اهلل الكرًن الفتاح، دار الكتب العلمية، بّبكت 
 أىل جواب ُب ا٣ببلؽ توحيد عن التوضيح، ٧بمد بن اهلل عبد بن ماف: سليمافسلي .ُِٔ

 .ـُْٖٗ/ ىػَُْْ، ُالسعودية، ط العربية طيبة، الرياض، ا٤بملكة دار: الناشر، العراؽ
السنوسي: ٧بمد بن يوس  السنوسي، هتذيب شرح السنوسية، ٙبقيق سعيد فودة، ،  .ُِٕ

 .ِاألردف، طللطباعة كالنشر، عماف دار الرازم 
 معجم من السمعاين، ا٤بنتخب التميمي منصور بن ٧بمد بن الكرًن السمعاين: عبد .ُِٖ

الكتب،  عآب دار: القادر، الناشر عبد بن اهلل عبد بن موفق: السمعاين ، ٙبقيق شيوخ
 .ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ، ُالرياض، ط

 بن ياسر: ٙبقيق القرآف، تفسّب ،السمعاين ٧بمد بن ا٤بظفر، منصور السمعاين: أبو .ُِٗ
 -ىػُُْٖ، ُالسعودية، ط – الوطن، الرياض دار: عباس، الناشر بن كغنيم إبراىيم
 .ـُٕٗٗ
البغدادم،  عنبس بن أٞبد بن ٧بمد ا٢بسْب الواعظ، أبو ٠بعوف ابن ٠بعوف: ابن .َُّ

اإلسبلمية،  البشائر دار: صرم، ، الناشر حسن عامر: الواعظ، ٙبقيق ٠بعوف ابن أمإب
 ـ ََِِ - ىػ ُِّْ، ُلبناف، ط  – بّبكت
القرآف،  علـو ُب السيوطي، اإلتقاف الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد .ُُّ

: للكتاب، ط بدكف العامة ا٤بصرية ا٥بيئة: إبراىيم، ، الناشر الفضل أبو ٧بمد: ٙبقيق
 .ـ ُْٕٗ/ ىػُّْٗ
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ا٤بنثور ُب التفسّب  الدر، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد .ُِّ
 بّبكت. – الفكر دار: با٤بأثور، الناشر

 ضم ُب الكبّب الفتح، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن عبدالسيوطي:  .ُّّ
، ُالفكر، ط لبناف، دار/  النبهاين، بّبكت يوس  الصغّب، ٙبقيق ا١بامع إٔب الزيادة
 .ـََِّ - ىػُِّْ

 بشرح الصدكر شرح، السيوطي الدين جبلؿبكر،  أيب بن الرٞبن عبد: السيوطي .ُّْ
، ُلبناف، ط – ا٤بعرفة دار: حليب، ، الناشر اَّيد عبد: كالقبور، ٙبقيق ا٤بوتى حاؿ
 .ـُٔٗٗ - ىػُُْٕ

اإلكليل ُب استنباط ، السيوطي الدين بكر، جبلؿ أيب بن الرٞبن السيوطي: عبد .ُّٓ
 – العلمية الكتب دار: النشر الكاتب، ، دار القادر عبد الدين سي : التنزيل ،ٙبقيق
 .ـ ُُٖٗ - ىػ َُُْبّبكت، 

السيوطي : جبلؿ الدين السيوطي ، البدكر السافرة ُب أمور االخرة، ٙبقيق مصطفى  .ُّٔ
 . ـ ُٖٖٗطباعة كالنشر ، القاىرة ، عاشور، الناشر مكتبة القرآف لل

 ا٢باكم، السيوطي ٧بمد بن بكر أيب بن عبدالرٞبن الدين جبلؿ السيوطي: اإلماـ .ُّٕ
 - ىػ ُِْْ: النشر لبناف، عاـ -كالنشر، بّبكت للطباعة الفكر دار: للفتاكم، الناشر

 .ـ ََِْ

 ، إداـ القوت ُب ذكر بلداف حضرموت،عبد الرٞبن بن عبيد اهلل السقاؼالسقاؼ:  .ُّٖ
 .ـ ََِٓ- ىػُِْٓ، ُط، دار ا٤بنهاج الناشر

مناقب شيخ الببلد كالعباد  بن ٠بيط: ٧بمد بن زين بن ٠بيط، غاية القصد كا٤براد ُب .ُّٗ
 .، مطبعة دار إحياء الكتب العربيةاإلماـ عبداهلل بن علوم ا٢بداد

 سنن أيب داكد، ،السجستاين إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد السجستاين: أبو .َُْ
 بّبكت. – العصرية، صيدا ا٤بكتبة: ا٢بميد، ، الناشر عبد الدين ٧بيي ٧بمد: ٙبقيق
كالليلة،  اليـو السِب، عمل بػ ابن ا٤بعركؼ إسحاؽ بن ٧بمد بن ابن السِب: أٞبد .ُُْ

 جدة - القرآف علـو كمؤسسة اإلسبلمية للثقافة القبلة دار: الناشر، الرين  كوثر: ٙبقيق
 .بّبكت/ 
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 اإلماـ ا٤بكي، تفسّب القرشي الشافعي ا٤بطليب إدريس بن ٧بمد اهلل عبد الشافعي: أبو .ُِْ
 - التدمرية دار: ، ، الناشر(دكتوراه رسالة) الفراف مصطفى بن أٞبد. ٙبقيق، الشافعي
 .ـ ََِٔ - ُِْٕ: ُالسعودية، ط العربية ا٤بملكة

الشاطرم: ٧بمد بن أٞبد بن عمر الشاطرم، أدكار التاريخ ا٢بضرمي، عآب ا٤بعرفة  .ُّْ
 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْ، ِالسعودية، ط ا٤بملكة العربية –للنشر كالتوزيع، جدة 

عبداهلل بن عمر الشاطرم، الفوائد الشاطرية من النفحات الشاطرم : سآب بن  .ُْْ
 ـ.َُِّ-ىػُّْْ، ُا٢برمية، الناشر: حركؼ للنشر كالتوزيع،ط

الشبلي: ٧بمد بن ابوبكر الشبلي باعلوم، ا٤بشرع الركم ٗبناقب السادة آؿ أيب  .ُْٓ
 .ىػُُّٗ، ُطعلوم، ا٤بطبعة العامرة الشرقية، 

 ابن الدين اهلل، بدر عبد ا٢بنفي، أبو دمشقيال الشبلي اهلل عبد بن الشبلي: ٧بمد .ُْٔ
: ا١بمل، ، الناشر ٧بمد إبراىيم: ٙبقيق ا١باف، أحكاـ ُب ا٤برجاف آكاـ ،الدين تقي
 .القاىرة – مصر - القرآف مكتبة
ا٢بنفية،  ابن ٧بمد إٔب ا٢بنفي، نسبو علي بن أٞبد بن الوىاب الشعراين: عبد .ُْٕ

 الشعراين، 
 ا٤بليجي ٧بمد مكتبة: األخيار، الناشر طبقات ُب األنوار لوافح  الكرل لطبقاتا .ُْٖ

 .ىػ ُُّٓ: النشر كأخيو، مصر، عاـ الكتيب
 مطابع: ا٣بواطر، الناشر – الشعراكم تفسّب، الشعراكم متوٕب الشعراكم: ٧بمد   .ُْٗ

 .اليـو أخبار
 علم من ا٢بق ٙبقيق إٕب الفحوؿ اليمِب، إرشاد الشوكاين علي بن الشوكاين: ٧بمد .َُٓ

 ـ.ُٗٗٗ - ىػُُْٗ، ُالعريب، ط الكتاب دار: الناشر، عزك أٞبد األصوؿ، ٙبقيق
 بعدة الذاكرين اليمِب، ٙبفة الشوكاين اهلل عبد بن ٧بمد بن علي بن الشوكاين: ٧بمد .ُُٓ

، ُلبناف، ط – بّبكت - القلم دار: ا٤برسلْب، الناشر سيد كبلـ من ا٢بصْب ا٢بصن
 .ـُْٖٗ
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    إيضاح ُب البياف أضواء، الناشر، الشنقيطي ا٤بختار ٧بمد بن األمْب الشنقيطي: ٧بمد .ُِٓ
: النشر لبناف، عاـ – بّبكت التوزيع ك النشر ك للطباعة الفكر بالقرآف، دار القرآف
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ
ا٤بلل ، الشهرستاين أٞبد بكر أىب بن الكرًن عبد بن ٧بمد الفتح الشهرستاين: أبو .ُّٓ

 .ا٢بليب مؤسسة: كالنحل، الناشر
: الزمر، الناشر سورة ُب العقيدة الشيخ، مباحث حسن عايض علي بن الشيخ: ناصر .ُْٓ

 ـ.ُٓٗٗ/ىػُُْٓ، ُالسعودية، ط العربية الرشد، الرياض، ا٤بملكة مكتبة
مسائل،  من الطحاكية ُب ٗبا السائل الشيخ، إٙباؼ آؿ العزيز عبد بن الشيخ: صاّب .ُٓٓ

 .ـ َُُِ -ق ُِّْ ُالناشر: دار ا٤بودة ا٤بنصورة ،مصر ،ط،
 

الشيباين، السنة  أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد الشيباين: بو .ُٔٓ
، القيم ابن دار: القحطاين، ، الدماـ، الناشر سآب سعيد ٧بمد لعبداهلل بن اٞبد، ٙبقيق

 ىػ.َُْٔ، ُط
: شيبة ٙبقيق أيب ابن ٧بمد، مسند بن اهلل شيبة، عبد أيب بن بكر أبو ابن ايب شيبو: .ُٕٓ

 .ـُٕٗٗ، ُالرياض، ط – الوطن دار: ، الناشر، فريد بن كأٞبد يوس  بن عادؿ
 السالك ا٤بالكي، بلغة بالصاكم ا٣بلوٌب، الشهّب ٧بمد بن أٞبد العباس الصاكم: أبو .ُٖٓ

ا٤بعارؼ،  دار: الناشر الصغّب الشرح على الصاكم ٕباشية ا٤بعركؼ ا٤بسالك ألقرب
 .تاريخ كبدكف، بدكف: الطبعة
، ا٤بفيد ُب مهمات التوحيد، دار األعبلـ، القادر بن ٧بمد عطا صوُبالصوُب: عبد .ُٗٓ
 ىػ.   ُِِْ،  ُط
النفائس، ،  كمنتخب اَّالس نزىة، الصفورم السبلـ عبد بن الرٞبن عبد:الصفورم  .َُٔ

 .ىػُِّٖ: النشر مصر، عاـ – الكاستلية ا٤بطبعة: الناشر
 للطباعة الصابوين دار: التفاسّب، الناشر الصابوين، صفوة علي الصابوين: ٧بمد .ُُٔ

   .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ، ُالقاىرة، ط – كالتوزيع كالنشر
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 بن طارؽ: الطراين، ا٤بعجم األكسط،  ٙبقيق القاسم أبو، أٞبد بن الطراين: سليماف .ُِٔ
 .القاىرة – ا٢برمْب دار: ا٢بسيِب، الناشر إبراىيم بن احملسن عبد، ٧بمد بن اهلل عوض
 ا٤بعجم الكبّب،، الطراين القاسم الشامي، أبو اللخمي أٞبد بن : سليماف الطراين .ُّٔ

 .ِالقاىرة، ط – تيمية ابن مكتبة: النشر ، دار، اَّيد عبد بن ٞبدم: ٙبقيق
، القرآف آم تأكيل ُب البياف الطرم، جامع كثّب بن يزيد بن جرير بن الطرم: ٧بمد .ُْٔ

 .ـ َََِ-ىػ َُِْ،ُالرسالة، ط مؤسسة شاكر، الناشر ٧بمد أٞبد: ٙبقيق
 الرسل تاريخ=  الطرم تاريخ، الطرم جعفر أبو يزيد بن جرير بن الطرم: ٧بمد .ُٓٔ

 .ىػ ُّٕٖ - ِبّبكت، ط – الَباث دار: الطرم، الناشر تاريخ كا٤بلوؾ، كصلة
، ا٤بعركؼ بالطحاكم، شرح معاين اآلثارأبو جعفر أٞبد بن ٧بمد ا٤بصرم الطحاكم:  .ُٔٔ
 . ـ ُْٗٗىػ، ُُْْ -،ُط، الناشر: عآب الكتب، ٧بمد سيد ك ٧بمد النجار قيقٙب
 القلوب ا٤بكي، قوت طالب ا٢بارثي، أبو عطية بن علي بن أيب طالب ا٤بكي: ٧بمد .ُٕٔ
الكيإب، ،  إبراىيم ٙبقيق عاصم التوحيد، مقاـ إٔب ا٤بريد طريق ككص  احملبوب معاملة ُب

 .ـ ََِٓ- ىػ ُِْٔ، ِلبناف، ط/  بّبكت - العلمية الكتب دار: الناشر
ا٢بنفي،  العز أيب ابن ٧بمد بن علي الدين عبلء بن ٧بمد الدين الطحاكم: صدر .ُٖٔ

 كالنشر للطباعة السبلـ دار: العلماء، الناشر من ٝباعة: الطحاكية، ٙبقيق العقيدة شرح
 .ـََِٓ - ىػُِْٔ، ُمصر، ط

 السؤؿ ا٢بضرمي، منتهى اللحجي عبادمال ٧بمد بن سعيد بن اهلل العبادم: عبد .ُٗٔ
 – ا٤بنهاج دار: كسلم، الناشر كآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ مشائل إٔب الوصوؿ كسائل على

 .ـ ََِٓ/  ىػ ُِْٔ، ّجدة، ط
 ا٤بعُب )ٙبرير كالتنوير التحرير، التونسي عاشور بن ٧بمد بن الطاىر ابن عاشور: ٧بمد .َُٕ

 – للنشر التونسية الدار: اَّيد( الناشر الكتاب تفسّب من ا١بديد العقل كتنوير السديد
 .ىػ ُْٖٗ: النشر تونس، سنة

 طريقة شرح ُب ٧بمودية عثماف، بريقة بن مصطفى بن ٧بمد بن بن عثماف: ٧بمد .ُُٕ
 .ىػُّْٖ، ط بدكف: ا٢بليب الطبعة مطبعة: أٞبدية، الناشر سّبة ُب نبوية كشريعة ٧بمدية
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 بسلطاف السبلـ ا٤بلقب عبد بن العزيز عبد الدين عز ٧بمد ابن عبد السبلـ: أبو .ُِٕ
: سعد، ، الناشر الرؤكؼ عبد طو األناـ ،ٙبقيق  مصاّب ُب األحكاـ العلماء، قواعد

 .ـ ُُٗٗ - ىػ ُُْْالقاىرة،  _ األزىرية الكليات مكتبة
 شرح على العدكم حاشية، العدكم الصعيدم أٞبد بن علي، ا٢بسن العدكم: أبو .ُّٕ

بّبكت، ط  -الفكر دار: البقاعي، ، الناشر الشيخ يوس : الرباين ،ٙبقيق الطالب كفاية
 .ـُْٗٗ - ىػُُْْبدكف، 
ا٢بنفي،  العز أيب ابن ٧بمد بن علي الدين عبلء بن ٧بمد الدين العز ا٢بنفي، صدر .ُْٕ

، ُطاإلسبلمية، الشؤكف كزارة: شاكر، الناشر أٞبد: ٙبقيقالطحاكية ، العقيدة شرح
 .ىػ ُُْٖ
 اإللباس، كمزيل ا٣بفاء كش ،   الدمشقي العجلوين ٧بمد بن العجلوين: إ٠باعيل .ُٕٓ

 - ىػَُِْ، ُالعصرية، ط ا٤بكتبة: ىنداكم، ، الناشر أٞبد بن ا٢بميد عبد: ٙبقيق
 .ـَََِ
 ٛبييز ُب حجر، اإلصابة بن أٞبد بن ٧بمد بن علي بن أٞبد الفضل العسقبلين: أبو .ُٕٔ

 – العلمية الكتب دار: ، الناشرمعوض ٧بمد كعلى أٞبد عادؿ: ٙبقيق،  الصحاب
 .ىػ ُُْٓ - ُبّبكت، ط

الشافعي، فتح البارم شرح صحيح  الفضل أبو حجر بن علي بن العسقبلين: أٞبد .ُٕٕ
 ق. ُّٕٗبّبكت،  - ا٤بعرفة دار: ، الناشر، فؤاد ٧بمد: البخارم، ٙبقيق

 تاريخ ،عساكر بابن ا٤بعركؼ اهلل ىبة بن ا٢بسن بن علي القاسم ابن عساكر: أبو .ُٖٕ
كالتوزيع،  كالنشر للطباعة الفكر دار: العمركم، الناشر غرامة بن عمرك: ٙبقيق دمشق،
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر عاـ
 من دكتوراه اإل٥بيات، رسالة من كموقفو الغامدم، البيهقي عطية بن الغامدم: أٞبد .ُٕٗ

 البحث عمادة: العزيز، الناشر عبد ا٤بلك جامعة - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كليو
، ِالسعودية، ط  العربية ا٤بنورة، ا٤بملكة اإلسبلمية، ا٤بدينة با١بامعة العلمي
 .ـََِِ/ىػُِّْ



 ُب العقيدةمنهج اإلماـ عبداهلل ا٢بداد 

487 

 عطية، احملرر بن ٛباـ بن الرٞبن عبد بن غالب بن ا٢بق عبد ٧بمد ابن عطية: أبو .َُٖ
 دار: ٧بمد، ، الناشر الشاُب عبد السبلـ عبد: العزيز، ٙبقيق الكتاب تفسّب ُب الوجيز
 .ىػ ُِِْ - ُبّبكت، ط – العلمية الكتب
 دار: الدين، الناشر علـو إحياء، الطوسي الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو .ُُٖ

 بّبكت. – ا٤بعرفة
 رشيد ٧بمد الشيخ: ٙبقيق القرآف، جواىر ،الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو .ُِٖ
، بّبكت، ط إحياء دار: القباين، ، الناشر رضا  .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ، ِالعلـو
 الكتب دار: االعتقاد، الناشر ُب االقتصاد، الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو .ُّٖ

 .ـََِْ - ىػ ُِْْ، ُلبناف، ط – العلمية، بّبكت
 زينهم ٧بمد: ٙبقيق بداية ا٥بداية، ،الطوسي الغزإب ٧بمد بن ٧بمد حامد الغزإب: أبو .ُْٖ

 .ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ، ُمدبوٕب، القاىرة، ط مكتبة: عزب، الناشر ٧بمد
ا٢بسْب اٞبد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار ا١بيل،  أبو: بن فارسا .ُٖٓ

 .ـَُٗٗ-ىػ َُِْ
التوحيد،  كتاب بشرح ا٤بستفيد الفوزاف، إعانة اهلل عبد بن فوزاف بن الفوزاف: صاّب .ُٖٔ

 .ـََِِ ىػُِّْ، ّالرسالة، ط مؤسسة: الناشر
: احمليط، ٙبقيق الفّبكزآبادل، القاموس يعقوب بن ٧بمد طاىر الفّبكزآبادل: أبو .ُٕٖ

، ٖلبناف، ط – بّبكت، كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقسوسي، الناشر نعيم ٧بمد
 .ـََِٓ - ىػُِْٔ
 الشرح غريب ُب ا٤بنّب ٤بصباحاا٢بموم،  ٍب الفيومي علي بن ٧بمد بن الفيومي: أٞبد .ُٖٖ

 .بّبكت - العلمية ا٤بكتبة: الكبّب، الناشر
ا٤بنافقْب ،  كذـ النفاؽ الفريايب، صفة  ا٢بسن بن ٧بمد بن جعفر بكر الفريايب: أبو .ُٖٗ

، ُللَباث، مصر، ط الصحابة دار: الناشر، األثرم،  ا٤بصرم الرٞبن عبد أبو ٙبقيق
 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ
ق ٧بمد فؤاد يقٙبمسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم، صحيح مسلم،  : القشّبم .َُٗ

 .بّبكت، عبد الباقي، الناشر دار إحياء الَباث العريب
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 ا٢بليم عبد: ٙبقيق القشّبية، الرسالة ،القشّبم ىوازف بن الكرًن القشّبم: عبد .ُُٗ
 ا٤بعارؼ، القاىرة. دار: الشري ، الناشر بن ٧بمود، ٧بمود

 ألحكاـ ا١بامع ،القرطيب الدين مشس ا٣بزرجي األنصارم ٧بمد اهلل عبد القرطيب: أبو .ُِٗ
ا٤بصرية، القاىرة،  الكتب دار: أطفيش، الناشر كإبراىيم الردكين أٞبد: القرآف، ٙبقيق

 .ـُْٔٗ - ىػُّْٖ، ِط
 ا٤بعاين من ا٤بوطأ ُب ٤با التمهيد ،القرطيب بن اهلل عبد بن يوس  عمر القرطيب، أبو .ُّٗ

 كزارة: البكرم، ، الناشر الكبّب عبد ٧بمد، العلوم أٞبد بن مصطفى: ٙبقيق كاألسانيد،
 . ىػ ُّٕٖ: النشر ا٤بغرب، عاـ – اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمـو
اآلخرة،  كأمور ا٤بوتى بأحواؿ القرطيب، التذكرة أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد القرطيب: أبو .ُْٗ

كالتوزيع، الرياض،  للنشر ا٤بنهاج دار مكتبة: إبراىيم، الناشر بن ٧بمد بن الصادؽ ٙبقيق
 ىػ. ُِْٓ، ُط
 ،، جامع بياف العلم كفضلوالقرطيب الر عبد بن اهلل عبد بن يوس  عمر القرطيب: أبو .ُٓٗ

، ُالسعودية، ط العربية ا١بوزم، ا٤بملكة ابن دار: الزىّبم، الناشر األشباؿ أيب: ٙبقيق
 .ُْٗٗ - ىػ ُُْْ
 القرضاكم، النية كاإلخبلص. عبداهلل بن القرضاكم: يوس  .ُٔٗ
 البخارم ، ٙبقيق الشيخ صحيح ٨بتصر شرح القارم قاسم، منار ٧بمد قاسم: ٞبزة .ُٕٗ
السورية،  العربية ا١بمهورية - البياف، دمشق دار مكتبة: األرناؤكط، ، الناشر القادر عبد
 .ـَُٗٗ - ىػ َُُْ: النشر عاـالسعودية ، ا٤بملكة - ا٤بؤيد، الطائ  مكتبةك 
: القزكيِب، سنن ابن ماجو، ٙبقيق يزيد بن ٧بمد اهلل عبد أبو ماجة كيِب: ابنالقز  .ُٖٗ

 .ا٢بليب البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الباقي، ، الناشر عبد فؤاد ٧بمد
 أنباه على الركاة إنباه، القفطي يوس  بن علي ا٢بسن أبو الدين ٝباؿالقفطي:  .ُٗٗ

 ىػ. ُِْْ، ُالعنصرية، بّبكت، ط ا٤بكتبة: النحاة، الناشر
 بياف ُب الثمر البخارم، قط  ا٢بسيِب خاف صديق ٧بمد الطيب القنوجي: أبو .ََِ

 ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزارة: األثر، الناشر أىل عقيدة
 . ىػُُِْ، ُالسعودية، ط العربية
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 أيب ابن رسالة مقدمة شرح الداين ا١بِب ، قط رسالة ابن أيب زيد القّبكاين: القّبكاين .َُِ
 الفضيلة، الرياض، ا٤بملكة دار: البدر، الناشر ٞبد بن احملسن القّبكاين، شرح عبد زيد
 .ـََِِ/ىػُِّْ، ُالسعودية، ط العربية
 كجنة الناتر ركضة، قدامة بن أٞبد بن اهلل عبد الدين موفق ٧بمد ابن قدامة: أبو .َِِ

، ِكالتوزيع، ط كالنشر للطباعة الرياف مؤسسة: الناشرالفقو،  أصوؿ ُب ا٤بناتر
 .ََِِ-ىػُِّْ
 الدمشقي، تفسّب ٍب البصرم القرشي كثّب بن عمر بن إ٠باعيل الفداء ابن كثّب: أبو .َِّ

 ِكالتوزيع، ط للنشر طيبة دار: سبلمة، الناشر ٧بمد بن سامي: ٙبقيق العظيم، القرآف
 ـ. ُٗٗٗ - ىػَُِْ
كالنهاية،  البداية، شّبم علي: كثّب، احملقق بن عمر بن إ٠باعيل الفداء ابن كثّب: أبو .َِْ

 . ـ ُٖٖٗ - ، ىػَُْٖ، ُالعريب، ط الَباث إحياء دار: الناشر
ْب الصحابة كالعَبة كامل: عمر عبداهلل كامل، األدلة الباىرة على نفي البغضاء ب .َِٓ

 .ّالطاىرة، ط 
 عبد مسند من ا٤بنتخب ،الكسي نصر بن ٞبيد بن ا٢بميد عبد ٧بمد : أبوالكسي .َِٔ
: الصعيدم، ، الناشر خليل ٧بمد ٧بمود، السامرائي البدرم صبحي: ٙبقيق ٞبيد، بن

 .ُٖٖٗ - َُْٖ، ُالقاىرة، ط – السنة مكتبة
 شرح الشذم ا٥بندم، العرؼ الكشمّبم شاه معظم بن شاه أنور الكشمّبم: ٧بمد .َِٕ
بّبكت، لبناف - العريب الَباث دار: شاكر، ، الناشر ٧بمود الَبمذم، ٙبقيق: الشيخ سنن
 .ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ، ُط
 ا٤بفاتيح ا٤بباركفورم، مرعاة  السبلـ عبد ٧بمد بن اهلل عبيد ا٢بسن أبو: ا٤بباركفورم .َِٖ

 - السلفية ا١بامعة كاإلفتاء كالدعوة العلمية البحوث إدارة: ا٤بصابيح، الناشر مشكاة شرح
 .ـ ُْٖٗىػ، َُْْ، ّا٥بند، ط بنارس
 األحوذم ٙبفة، ا٤بباركفورل الرحيم عبد بن الرٞبن عبد ٧بمد العبل ا٤بباركفورم: أبو .َِٗ

 .بّبكت – العلمية الكتب دار: الَبمذم، الناشر جامع بشرح
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الرقائق،  كيليو اهلل، الزىد عبد أبو ا٤برزكم كاضح بن ا٤ببارؾ بن اهلل ابن ا٤ببارؾ: عبد .َُِ
 .بّبكت – العلمية الكتب دار: األعظمي ، الناشر الرٞبن حبيب: ٙبقيق
 عبد أيب أمإب من الرابع، احملاملي إ٠باعيل بن ا٢بسْب البغدادم اهلل عبد احملاملي: أبو .ُُِ
 الشبكة ٤بوقع التابع اَّاين الكلم جوامع برنامج ُب نشر ٨بطوط: احملاملي، الناشر اهلل

 ـ.ََِْ، ُاإلسبلمية، ط
 أليب أخرل كأجزاء ا٤بخلصيات ،ا٤بخلص العباس بن الرٞبن عبد بن ا٤بخلص: ٧بمد .ُِِ

قطر،  لدكلة األكقاؼ كزارة: جرار، ، الناشر الدين سعد نبيل: ٙبقيق ا٤بخلص، طاىر
 . ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ، ُط
الصبلة ،ٙبقيق  قدر تعظيم، ا٤بركزم ا٢بجاج بن نصر بن ٧بمد اهلل عبد ا٤بركزم: أبو .ُِّ
 .ىػَُْٔ، ُا٤بنورة، ط ا٤بدينة - الدار مكتبة: ، الناشر، ا١ببار عبد الرٞبن عبد
 أمْب ٠بّب: الفًب، ٙبقيق ا٤بركزم، كتاب ٞباد بن نعيم اهلل عبد : أبو ا٤بركزم .ُِْ

 ىػ.ُُِْ، ُالقاىرة، ط – التوحيد مكتبة: الزىّبم، الناشر
ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، منهج السبلمة الواعي ا٤بنقذ من طوفاف  .ُِٓ

ا١بمهورية اليمنية  ،ر مركز اإلبداع الثقاُب للدراسات كخدمة الَباثالوىن كالتداعي، الناش
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕ، ُ، ط-عدف–
ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، الوثيقة، الناشر مركز اإلبداع الثقاُب  .ُِٔ

 .ـَُِّ-ىػ ُّْْ، ِط -عدف–للدراسات كخدمة الَبآث ا١بمهورية اليمنية 
ا٤بشهور: أبوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، سبلمة الدارين ُب دراسة مواق  السبطْب،  .ُِٕ

، ِط -عدف–الناشر مركز اإلبداع الثقاُب للدراسات كخدمة الَبآث ا١بمهورية اليمنية 
 .ـَُِّ-ىػ ُّْْ
ا٤بشهور: ابوبكر العدين بن علي ا٤بشهور، األسس كا٤بنطلقات ُب ٙبليل كتفصيل  .ُِٖ

ىػ ُّّْ، ِط –عدف –والت، الناشر مركز اإلبدع الثقاُب، اليمن غوامض فقو التح
 ـ.َُِِ
ا٤بشهور: ابوبكر بن علي ا٤بشهور، الصديق األكر كاإلماـ األبر علي ابن أيب طالب،  .ُِٗ

 .ـَُِْ-ىػ ُّْٓ، ُط –عدف –الناشر مركز اإلبدع الثقاُب، اليمن 
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 ٤بقدسي، األحاديثا الواحد عبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو الدين ا٤بقدسي: ضياء .َِِ
 ُب كمسلم البخارم ٱبرجو ٓب ٩با ا٤بختارة األحاديث من ا٤بستخرج أك ا٤بختارة

 للطباعة خضر دار: دىيش، ، الناشر بن اهلل عبد بن ا٤بلك عبد: صحيحيهما، ٙبقيق
 . ـ َََِ - ىػ َُِْ، ّلبناف، ط – كالتوزيع، بّبكت كالنشر
كا٤بنح ا٤برعية، عآب   الشرعية ، اآلدابا٤بقدسيبن ٧بمد بن مفلح ٧بمد  ا٤بقدسي : .ُِِ

 .الكتب
 الفتح ا٤بناكم علي بن العارفْب تاج بن الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين زين: ا٤بناكم  .ِِِ

 دار: ٦بتىب، ، الناشر أٞبد: البيضاكم ،ٙبقيق القاضي أحاديث بتخريج السماكم
 .الرياض – العاصمة

 زين بن علي بن العارفْب تاج بن الرؤكؼ بعبد ا٤بدعو ٧بمد الدين ا٤بناكم: زين .ِِّ
 ا٤بكتبة: الصغّب، الناشر ا١بامع شرح القدير القاىرم، فيض ا٤بناكم ٍب ا٢بدادم العابدين
 .قُّٔٓ ُالكرل، مصر، ط التجارية

لساف ، األنصارم منظور ابن الدين على ٝباؿ بن مكـر بن ابن منظور: ٧بمد .ِِْ
 ىػ. ُُْْ - ّبّبكت، ط – صادر دار: العرب، الناشر

 – اإلسبلمية كالشئوف األكقاؼ كزارة: عن الكويتية، صادر الفقهية ا٤بوسوعة .ِِٓ
 .الكويت – ىػ، دار السبلسل ُِْٕ: ِالكويت، ط

 كا٢بكم كاألخبلؽ األدب ُب األفكار ا٤بهدم، صيد ٧بمد بن حسْب :ا٤بهدم .ِِٔ
 .ـََِٗاليمنية،  الثقافة للجمهورية بوزارة الكتاب ىذا سجل: كاألمثاؿ، الناشر

 من ٬ببة: كالسنة، ا٤بؤل  الكتاب ضوء ُب اإلٲباف أصوؿ كتاب  :العلماء من ٬ببة .ِِٕ
 العربية ا٤بملكة - كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزارة: العلماء، الناشر
 ىػ.ُُِْ، ُالسعودية، ط

 فاركؽ: احملقق كالليلة، اليـو النسائي، عمل شعيب بن أٞبد الرٞبن عبد النسائي: أبو .ِِٖ
 ىػ .َُْٔ، ِبّبكت، ط – الرسالة مؤسسة: ٞبادة، ، الناشر

 بن مسلم صحيح شرح النوكم، ا٤بنهاج شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو .ِِٗ
 .قُِّٗ، ِبّبكت، ط – العريب الَباث إحياء  دار: ا٢بجاج، الناشر
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ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بتقْب، ، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو .َِّ
، ّعماف، ط -دمشق -اإلسبلمي، بّبكت ا٤بكتب: الناشر الشاكيش، زىّب: ٙبقيق
 .ـُُٗٗ/  ىػُُِْ
 دار: العارفْب، الناشر بستاف، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: بو .ُِّ

 .للَباث الرياف
 مع) ا٤بهذب شرح اَّموع، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو .ِِّ

 .الفكر دار: الناشر (كا٤بطيعي السبكي تكملة
 دار: النوكية، الناشر األربعوف، النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو .ِّّ

 .ـ ََِٗ - ىػ َُّْ، ُبّبكت، ط – كالتوزيع، لبناف للنشر ا٤بنهاج
 سنن ٤بعرفة كالتيسّب التقريب ،النوكم شرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا النوكم: أبو .ِّْ

العريب،  الكتاب دار: ، الناشر، عثماف ٧بمد: ٙبقيق ا٢بديث، أصوؿ ُب النذير البشّب
 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ، ُبّبكت، ط

 األصحاب معرفة ُب االستيعاب ،القرطيب النمرم اهلل عبد بن يوس  أبوعمر النمرم: .ِّٓ
 .ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ، ُطا١بيل، بّبكت ، دار: البجاكم، الناشر ٧بمد علي: ٙبقيق
 عوض ٧بمد: اللغة، ٙبقيق ا٥بركم، هتذيب األزىرم بن أٞبد بن ٧بمد: ا٥بركم .ِّٔ

  ـ.ََُِ، ُبّبكت، ط  – العريب الَباث إحياء دار: مرعب،  الناشر
ا٤بصابيح،  مشكاة شرح ا٤بفاتيح ٧بمد، ا٥بركم، مرقاة( سلطاف) بن ا٥بركم: علي .ِّٕ

 .ـََِِ - ىػُِِْ، ُلبناف، ط بّبكت الفكر، دار: الناشر
ىشاـ،  البن النبوية ا٢بمّبم، السّبة أيوب بن ىشاـ بن ا٤بلك ابن ىشاـ، عبد .ِّٖ

 – كأكالده ا٢بليب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: كاخركف، الناشر السقا مصطفى: ٙبقيق
 ـ. ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ، ِٗبصر، ط

،  الكبائر اقَباؼ عن الزكاجر، ا٥بيتمي حجر بن علي بن ٧بمد بن ا٥بيتمي:  أٞبد .ِّٗ
 .ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ، ُالفكر، ط دارالناشر 
 األنصارم، الفتاكل السعدم ا٥بيتمي حجر بن علي بن ٧بمد بن ا٥بيتمي: : أٞبد .َِْ

 .دمشق – الفكر دار: ا٢بديثية، الناشر
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 كعرة ا١بناف مرآة، اليافعي أسعد بن اهلل عبد الدين عفي  ٧بمد اليافعي: أبو .ُِْ
 – العلمية، بّبكت الكتب دار: الزماف، الناشر حوادث من يعتر ما معرفة ُب اليقظاف
 .ـُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ، ُلبناف، ط

أسد، ،  سليم حسْب ٙبقيق يعلى، أيب مسند ،ا٤بوصلي  علي بن أبو يعلى: أٞبد .ِِْ
 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْْ، ُدمشق، ط  – للَباث ا٤بأموف دار: الناشر
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